
З А П И С Н И К

Од 12-та редовна  седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 12-та редовна  седница  на ден 16.08.2018
година (Четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на Домот на културата во
Василево.

Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина
Василево.

На седницата на Совет од оправдани причини не присуствуваа членовите:Виолета
Ристова и Бранко Трајков.

На седницата присуствуваа Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Верче
Миткова, Бранко Андонов и Габриела К. Ефтимова претставници од општинската
аддминистрација, Наце Иванов претставник од ЈКПД ,,Турија“ Василево.

По отворената расправа по записникот од единаесетата седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 13.07.2018 година немаше забелешќи, беше ставен на
гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

За работа на 12-та седница на Советот на општина Василево беше предложен
следниот дневен ред.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект за изградба на локален пат
од Ново Владевци до Сушево.

2. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект за реконструкција на улица
во Василево од пошта до црква.

3. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект за изградба на локален пат
Чанаклија -Нова Маала.

4. Предлог-Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени
средства за реализација на проектот за изградба на локален пат од Ново Владевци
до Сушево.

5. Предлог-Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени
средства за реализација на проектот за реконструкција на улица во Василево од
пошта до црква.

6. Предлог-Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени
средства за реализација на проектот за Локален пат Чанаклија -Нова Маала.

7. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2018 година за период од
01.01.2018 година до 30.06.2018 година К1.

8. Квартален извештај за доспеаните а ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година К2.



9. Квартален извештај за промените на состојбата задолжување на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година К3.

10. Финансиски извештај на ЈПКД Турија за Прво Полугодие за 2018 година од
01.01.2018 година до 30.06.2018 година.

11. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства  поднесено од Лазаров
Горги од с.Сушево.

12. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Оливер
Христов од с.Василево.

13. Донесување на одлука по Барање за одобрување на просторија на користење во
Културен дом во с.Василево поднесено од ЛД „Фазан“ Василево.По отворената расправа по дневниот ред за работа на 12-та седница на Совет наопштина Василево за збор се јави Атанас Ристов член на Советот на општина Василево

поради нецелосно доставена документација на единаесетата седница на Совет рече дека
беше одложено да се достават оргинал медицински документи наоди и мислења по
Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од с.Градошорци, Советот
на општина Василево го одложи барањето да се разгледа на 12 -та седница од тиепричини предлага надополнување на дневниот ред: како дополнителна 14–та точка од
дневниот ред да биде Донесување на Oдлука по Барање за финансиска помош поднесено
од Јовановски Стојче од с.Градошорци.

За збор се јави Марјан Трајков рече дека на минатата седница беше одложена
точката Советнички прашања до градоначалникот и претседателот на Совет за оваа
седница, побара образложение   зошто точката не е ставена на дневен ред праша дали
градоначалникот не е подготвен да одговорина прашаната.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека точката
Советнички Прашања на минатата седница  беше ставена на гласање не  помина, секогаш
општината е отворена за соработка кој кога сака може секогаш одговор да добие.
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека секогаш во канцеларијата е
на располагање за тоа одлучува претседателот на Советот, доколку советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ се договори кој ден и термин им одговара стои на располагање да
одговори Доколку не ќе бидат повикани претставници од општинската аддминистрација
за да се одговори на сите поставени прашања.

Марјан Трајков рече дека се согласува дека градоначалникот стои на располагање
ногу пати за многу прашања бил кај градоначалникот но седниците на Совет се од јавен
карактер треба да има отворени дебати, на сдницата нема присутни новинари сите
прашања што ќе бидат поставени да бидат јавни да може да бидат запознаени сите
граѓани, побара во иднина  да се одреди ден и термин да им биде овозможено на
советниците да постават прашања.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека прашањето е на место
за тоа дали ќе има точка на дневен ред советнички прашања или не за тоа одлучува
претседателот на Совет. Тој како градоначалник на општината секогаш бара време и
можност за соработка и навремено информирање  на граѓаните на општина Василево и
соработка со другите општини се што е потребно стои на располагање имајќи го
искуството од предходната  локална влас на чело со бившиот градоначалник Ванчо
Стојанов како фунционираше тогаш градоначалнкот кога и то личној тогаш беше член на



Совет во неговиот мандат од девет години никогаш не им беше овозможено да
поставуват советнички прашања барем на една седница, рече дека тој како
градоначалник никогаш нема да оди по тој принцип на работа затоа бара  и разгледува
можност кога ќе им одговара  на советничката група од ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат примани и
ќе им биде одговорено на сите прашањаја што ќе бидат поставени.

Марјан Трајков рече дека не се однесува само за поставување на  советнички
прашања од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ туку и од другите партии. Што се
однесува за предходниот градоначалник тоа е друго време Предходниот градоначалник
Славе Христов самиот настојуваше да има советнички прашања со што советниците
повеќе бидат запознаени

Наце Коцев член на Советот на општина Василево рече дека сака да се надоврзе од
предходната седница има забелешка за Барање за финансиска помош поднесено од село
Пиперево од лице со психички проблеми неспособно без татко Барањето беше одбиено
од причина што општината не е во можност да доделува финансиска помош сега гледа
дека пак се доделува .

Немаше друг пријавено за збор предложениот предлог на Атанас Ристов како 14–та
точка од дневниот ред да биде: Донесување на Oдлука по Барање за финансиска помош
поднесено од Јовановски Стојче од с.Градошорци, беше ставен на гласење од вкупно 13
присутни  советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

Дневниот ред со усвоениот предлог: Како 14–та дополнителна точка од дневниот
ред да биде: Донесување на Oдлука по Барање за финансиска помош поднесено од
Јовановски Стојче од с.Градошорци, беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

1.
По отворената расправа по првата точка од дневниот ред Предлог-Одлука за

утврдување на приоритет на проект за изградба на локален пат од Ново Владевци до
Сушево за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансии рече дека
на седница на комисијата беше разгледана од 5 присутни члена комисијата ја усвои со 5
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

Марјан Јане градоначалник на општина Василево даде образложение за првите шес
точки рече дека Советот треба да се донесе Одлука за трите проектни документации каде
што имаат можност да се аплицират во мерките 321, 322 и 323 на јавниот повик објавен
од Агенцијата за финансиска подршка во Руралниот развој на земјоделството. Во првата
точка се работи за реконструкција за реконструкција и ревилитизација на локалниот пат
Владевци с. Сушево во должина од 1880 м ширина од 4м во самото населено место
надвор од населено место ширината на патот ќе биде 5м со банќини од двете страни на
улицата. Вкупната вредност на проектот изнесува 15.600.000 денари  со вклучено ДДВ.
Вториот проект што ќе се аплицира се однесува за реконструкција  и ревитилизација на
улица во населено место Василево од поштата до црквата во долшина од 216 м со
изградба на атмосверска канализација, пешачка патека од двете страни на улицата со



кантелабри и улично осветлување. Вкупната вредност на проектот изнесува 5.000.000
денари со вклучена ДДВ.

Третиот проект се однесува за изградба на локален пат Чанаклија Нова Маала во
должина од 1.100 м, вкупната вредност на проектот изнесува 10.000.000 денари со
вклучено ДДВ.

Во мерката 321 кој се однесува  на инвестицијата во локалната патна инфраструктура
за поврзување на две или повеќе населени места со должина до 5 км ќе се аплицира
проектот реконструкција на патот Владевци до село Сушево.

И мерката 323 се однесува на инвестиција  во локалната патна ифраструктура за
поврзување на населеното место ќе се аплицира патот Чанаклија- Нова Маала. Рече дека
во текот на предходниот ден се одржа седница на Југоисточниот плански регион на 10 –те
општини се избори во југоисточниот плански регион да се аплицира Изградба на дел од
локален пат Добрашинци и брана Турија во должина  од 1000м. Вкупната вредност
изнесува 12.000.000 денари се работи патот од раскрсницата Добрашинци према брана
Турија, првите 700м се во лоша состојба со големи ударни дупки на одредени места
асфалтна подлога  не постои. Во самиот проект е наведено проширување од 3,5 на 5,5 м и
успеано е да се аплицира преку Југоисточниот плански регион на 10 –те општини се
надева дека Агенцијата ќе има разбирање да даде согласност со тоа ќе се овозможи
лесен пристап на граѓаните до своите домови со што ке се подобрат и условите за
живеење на граганите од овие населени места.

По завршената расправа првата точка: Предлог-Одлука за утврдување на
приоритет на проект за изградба на локален пат од Ново Владевци до Сушево, беше
ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници Советот на општина Василево го
усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

2.
По отворената расправа по втората точка: Предлог-Одлука за утврдување на

приоритет на проект за реконструкција на улица во Василево од пошта до црква. за
збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален
економски развој рече дека на седница на комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја
усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор втората точка: Предлог-Одлука за утврдување на
приоритет на проект за реконструкција на улица во Василево од пошта до црква,
беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници Советот на општина Василево
ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

3.
По отворената расправа по третата точка: Предлог-Одлука за утврдување на

приоритет на проект за изградба на локален пат Чанаклија - Нова Маала.
за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален
економски развој рече дека на седница комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја
усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор третата точка: Предлог-Одлука за утврдување на
приоритет на проект за изградба на локален пат Чанаклија -Нова Маала, беше ставена на



гласење од вкупно 13 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 12
гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.

4.

По отворената расправа по четвртата точка: Предлог-Одлука за давање согласност
за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за
изградба на локален пат од Ново Владевци до Сушево за збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека
на седница комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка: Предлог-Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на
проектот за изградба на локален пат од Ново Владевци до Сушево, беше ставена на
гласење од вкупно 13 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 13
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

5.
По отворената расправа по петата точка: Предлог-Одлука за давање согласност за

намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за
реконструкција на улица во Василево од пошта до црква.
за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален

економски развој рече дека на седница комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја
усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор петата точка Предлог-Одлука за давање согласност
за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за
реконструкција на улица во Василево од пошта до цркв,а беше ставена на гласење од
вкупно 13 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,,
против,,  и ,, воздржани,, нема.

6.
По отворената расправа по шестата Предлог-Одлука за давање согласност за

намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за Локален
пат Чанаклија -Нова Маала за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го
разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор шестата точка Предлог-Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на
проектот за Локален пат Чанаклија - Нова Маала, беше ставена на гласење од вкупно 13
присутни  советници советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,,
против,,нема и ,, воздржани,, 1.

7.
По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред Квартален извештај за

извршување на Буџетот за 2018 година за период од 01.01.2018 година до 30.06.2018



година К1. за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање
Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5
присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,2 и ,, воздржани,, нема.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево даде образложение за реализација
на буџетот за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 Кај консолидираниот Буџет
(Буџетот на општина Василево заедно со Буџетите на единките корисници – ООУ „Гоце
Делчев“ Василево, ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала и ЈОУДГ„Прва радост“,
Василево) од 196 580 000 денари имаме реализација од 65 000 000 денари или во
проценти 33,5%. Кај основниот Буџет од 112 000 000 денари имаме реализација од 22
800 000 денари или во проценти околу 20 %. Ова е последица на тоа што периодот од
01.01. до 30.06 е на некој начин т.н „мртов период“, во кој локалната самоуправа
распишува тендери за изработка на проектни документации, тендери за изведбени
активности, избори на изведувачи, потпишување на договори и други подготвителни
активности за кои се потребни неколку месеци. Исто така ова е и последица на враќањето
на долговите направени во поранешниот период како и враќање на кредитите. Во
февруари по основ на кредити вративме 2 800 000 денари. Како општина мораме да
балансираме меѓу тековните активности и враќањето на долговите што ги наследивме“,
рече меѓу другото градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, во
образложението дадено за досегашната реализација на општинскиот Буџет.

Сања Христова член на Советот од Советничката група на ВМРО ДПМНЕ за
реализацијата кај основниот буџет рече дека е ниска, слаба и катастрофална, притоа како
позитивна односно како што таа рече „прекрасна“ ја издвои реализацијата кај Блок
дотациите, која изнесува 48,77 %, потенцирајќи дека кај Блок дотациите средствата
доаѓаат од Министерствата. Анализирајќи ја реализацијата на Буџетот во делот К-
2 (Доспеани ненамирени обврски), Советничката Христова, го запраша
градоначалникот и за средствата во износ од 1 212 000 денари, кои се однесуваат за
изведба на одводен канал во с. Градошорци, за што точно се потрошени, дали
материјалите за каналот се веќе обезбедени и дали е избран изведувачот.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево: „Како советник од опозициската
партија од предходниот мандат рече дека најверојано советничката Сања Христова нема
излезено на терен да види дека атмосферскиот канал, во местото од каде што потекнува, е
веќе реализиран и тоа уште пролетта. Со средствата од 1 200 000 денари се покриени и
материјалите за изградба и работната рака, ангажирајќи го Комуналното претпријатие
„Турија“. На тој начин се избегнати набилданите цени на фирмите и работите се
сработени навреме наспроти праксата на претходната власт секогаш да се интервенира
отпосле, по поплавите откога штетата ќе биде направена. „Претходните години се што е
сработено е сработено без да се плати. Тоа е резултат на недомаќинско работење на
претходната локална власт. И се би било прекрасно доколку трите милиони денари што
во месец февруари беа вратени по основ на кредит земен од претходниот градоначалник,
би ги вложил во тековни проекти“, реплицираше градоначалникот Јанев. Во периодот од
30.06.2018 година доколку советниците имат разгледано во материјалите ќе видат дека
одредени активности се завршени некои се во тек некој тек треба да почнат.Во населено
место Сушево се рализирани две улици со бекатон плочки заедно  во должина од 215 м.



Во Градашорци пред два дена е почнато со реализација  на 2 улици, едната од 200м и
другата 150 м во Чифликот и другата на почетокот на селото од десната страна после
продавницатата, канализациона мрежа се чека земјиштето да се истампонира за да почне
со реализација на улица од 300 м. Завршен е и тендерот за асфалтирање на повеќе улици и
низ другите населени места Во село Седларци улица во должина од 80м,  во Нова Маала
300м во Василево улица од 100м, Во Нова Маала обезбедени се средства од Бирото за
регионален развој за завршната фаза за реконструкција на домот на Културата и негова
пренамена во спортска сала со цел децата од околните населени места спортуват. Исто
така во оваа населено место оддпочнато е да се гради повеќенаменско игралиште. Има
распишано тендер за изработка на повеќе проектни документации на одредени улици кои
се во лоша состојба Ова е последица на тоа што периодот од 01.01. до 30.06.2018 е на
некој начин т.н „мртов период“, во кој локалната самоуправа распишува тендери за
изработка на проектни документации, тендери за изведени активности, избори на
изведувачи, потпишување на договори и други подготвителни активности за кои се
потребни неколку месеци.

Сања Христова во однос на одводниот канал во село Градашорци праша како
градоначалникот успеал да ЈКП ,, Турија од Василево биде изведувач на постапката на
толку средства без да биде распишан тендер за материјалите за тоа одговорноста ќе ја
сноси тој. Исто така рече  дека слабата реализација на Буџетот од 20% неможе да ја
прекрива и правда со предходната влас сега тој е градоначалники и тој е одговорен за
состојбата во општина Василево.

Немаше друг пријавено за збор седмата точка од дневниот ред. Квартален извештај
за извршување на Буџетот за 2018 година за период од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година К1. беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на
општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,3 и ,, воздржани,, нема.

8.

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред Квартален извештај за
доспеаните а ненамирени обврски на општина Василево за период од 01.01.2018 година
до 30.06.2018 година К2.за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за
Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го
разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,2 и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред: Квартален извештај
за доспеаните а ненамирени обврски на општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.06.2018 година К2. беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни
советници  Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,3 и ,,
воздржани,, 1



9.

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред Квартален извештај за
промените на состојбата задолжување на општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.06.2018 година К3.за збор се јави Костадинка Печеникова член на
комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека на седницата
комисијата го разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,2 и ,,
воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред Квартален извештај
за промените на состојбата задолжување на општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.06.2018 година К3. беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни
советници  Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,,
воздржани,, 4

10.

По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Финансиски извештај
на ЈПКД Турија за Прво Полугодие за 2018 година од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање Буџет
и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни
члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,2 и ,, воздржани,, нема.

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложение по
Финансиски извештај на ЈПКД Турија за Прво Полугодие за 2018 година.

Наце Иванов претставник од ЈПКД ,,Турија,, Василево доколку советниците се
заинтересирани околу изградбата на одводниот канал во село Градашорци рече дека
целата процедура за набавка на цевките и изработка е вршено од страна на
ЈПКД,,Турија,, Василево рече дека тендерите за набавка на цеви веќе ги има пошто
имаше тендери за услуги кој ги извршува самите тие како претпријатие цевите беа во
тендерот целата изработка е од страна на ЈКП, ставени се сите трошоци како за
материјали така и за ровокопачот и работната рака што беше ангажирана тоа е од негова
страна што може да каже доколку има потреба за дообјаснување раководителот ќе даде
образложение.
Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред Финансиски извештај на
ЈПКД Турија за Прво Полугодие за 2018 година од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година
беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на општина Василево
ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 3 и ,, воздржани,, нема.

11.
По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: Донесување на

одлука по Барање за финансиски средства  поднесено од Лазаров Горги од с.Сушево, за
збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски
развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена со 5 гласа,, за,,
,, против,, и ,, воздржани,, нема беше усвоен предлогот да се доделат средства во висина
од 8000 денари.

Марјан Трајков имаше забелешка околу доделувањето на финансиската помош рече
дека на минатата седница  претседателот на Советот Крсте Панев рече дека поради



лошата финансиска состојба на општината  нема повеќе да се доделуват финансиски
средства сега пак се случува на секоја седница да бидат изберени еден или двајца да се
доделува финансиска помош а на советниците не им е исплатено надоместок за шес
месеци според него не треба  да се гледа  партиски да се задоволуват потребите на
одредени лица. Според него треба да се престане со доделување на финансиска помош.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека се доделува
финансиска помош таму каде што има потреба нема  партиска поделба подеднакво  се
доделуват на сите без разлика чиј е предлогот имаше точка  барање за финансиска помош
на седницата на комисијата се гласаше по предлогот на советничката Сања Христова  од
советничката група на ВМРО-ДПМНЕ предлогот беше усвоен од сите советници.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства во
висина од 8000 денари по Барање за финансиски средства  поднесено од Лазаров Горги
од с.Сушев, беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на
општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1

Точката: Донесување на одлука по Барање за финансиски средства  поднесено од
Лазаров Горги од с.Сушево, со усвоениот предлог да се доделат средства од 8000 денари
беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на општина Василево
ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1

12.
По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред: Донесување на

одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Оливер Христов од с.Василево.
за збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за Финансирање Буџет и локален
економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5 присутни члена со 5
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема беше усвоен предлогот да се доделат средства
во висина од 8000 денари.
Марјан Трајков рече дека го познава лицето е спортист навистина има повреди навистина
се потребни средства за лекување смета дека овие средства од 8000 денари не се
доволни негов предлог е да се доделат средства во висина од 20.000 денари

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства во
висина од 8000 денари по Барање за финансиски средства поднесено од Оливер Христов
од с.Василево, беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на
општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 5

Предлогот од Марјан Трајков да се доделат средства во висина од 20.000 денари по
Барање за финансиски средства поднесено од Оливер Христов од с.Василево, беше
ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на општина Василево
гласаше со 5 гласа,, за,, ,, против,, 8 и ,, воздржани,, нема предлогот на Марјан трајков не
е усвоен.

Точката: Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од
Оливер Христов од с.Василево со усвоениот предлог да се доделат средства од 8000
денари беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на општина
Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 5



13.
По отворената расправа по тринаесетата точка од дневниот ред: Донесување на

одлука по Барање за одобрување на просторија на користење во Културен дом во
с.Василево поднесено од ЛД „Фазан“ Василево , за збор се јави Неџат Меминов член на
комисијата за Општествени дејности рече дека на седницата комисијата го разгледа од 3
присутни члена беше усвоена со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево колку што е запознаен рече
дека ЛД „Фазан“ Василево има канцеларија во месната канцеларија во општината таму
има две простории досега немат наплатено никакви придонеси зошто сега барат и тука
просторија  и тука треба да реновират просторија доколку им се даде просторија пак нема
да плаќат тој лично рече дека е против доделување на нова просторија, има случаи после
доделувањето на просторијата барат и средства за реновирање. Исто и тој бараше
просторија не доби, бараше средства за реновирање  не доби.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека неможеме да заземеме
никаков став за некои здруженија меѓутоа како градоначалник и во програмата и во
повеќе наврати има напоменато како градоначалник дека сите спортски здруженија ,
манифестации, клубови и невладини организации максимално ќе ги стимулира и
подржува. Околу прашањето поставено дека после месец или два ке бара средства и за
реновирање на канцеларијата го има разгледано Барањето и таму е наведено дека сами
тие ќе вршат реновирање и адаптација на самата канцеларија. Истите тие здруженија,
клубови и манифестации се битни за Општина Василево  бидејќи на некој начин ја
афирмират општината не само на локално туку и пошироко, затоа треба Советот да
донесе Одлука  да им додели канцеларија. Рече дека не ја знае причината зошто не им се
допаѓа досегашната канцеларија а  негледа и причина зошто Советот да не ја подржи
оваа Предлог- Одлука.

Точката: Донесување на одлука по Барање за одобрување на просторија на
користење во Културен дом во с.Василево поднесено од ЛД „Фазан“ Василево беше
ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на општина Василево ја
усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,3 нема и ,, воздржани,, 2

14.
По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред:Донесување на

Oдлука по Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од
с.Градошорци, за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за Финансирање
Буџет и локален економски развој рече дека на седницата комисијата го разгледа од 5
присутни члена со 5 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема беше усвоен предлогот да
се доделат средства во висина од 15.000 денари.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства во

висина од 15.000 денари на Јовановски Стојче од с.Градошорци, , беше ставена на
гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на општина Василево ја усвои со 13
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

Точката: Донесување на одлука по Барање за финансиски средства Јовановски
Стојче од с.Градошорци, со усвоениот предлог да се доделат средства во висдина од
15.000 денари беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни  советници  Советот на
општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.



По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево КрстоПанев ја затвори  12- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев


