
З А П И С Н И К

Од 21-та редовна  седница на Советот на општина ВасилевоСоветот на општина Василево ја одржа 21-та редовна  седница  на ден 13.06.2019година (Четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на Домот на културатаво Василево.Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општинаВасилево.На седницата од оправдани причини не присуствуваше член на Советот НацеКоцевНа седницата присуствуваа: Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, ВерчеМиткова, Соња Иванова претставници од општинската аддминистрација, и Васе
Костадинов преставники од ЈПКД,,Турија,, Василево и Јован Коцев претставник од Цантарот за
развој на Југоисточниот плански регион;.Пред да биде предложен дневниот ред за работа на дваесет и првата седницатабеше ставен на гласење записникот од 20-та седница на Совет на општина Василевоодржана на ден 29.03.2019 година, немаше забелешќи од страна на советниците, одвкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,,за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Записникот од Вонредната седница на Совет на општина Василево одржана наден 15.04.2019 година  беше ставен на гласење, немаше забелешќи од страна насоветниците од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево гоусвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Записникот од Вонредната седница на Совет на општина Василево одржана наден 13.05.2019 година  беше ставен на гласење, немаше забелешќи од страна на одвкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,,за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

За работа на 21-та седница на Советот на општина Василево беше предложенследниот дневен ред:
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Годишен извештај за работата на Цантарот за развој на Југоисточниот плански
регион;

2. Извештај од спроведена самоевалуација на ООУ„Атанас Нивичански“ , Нова Маала за
период 2016-2018 година;

3. Финансиски извештај на ЈП „Турија“ за првото тромесечие за 2019 година од
01.01.2019 до 31.03.2019 година.

4. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од
01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-1);



5. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за
периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-2);

6. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина
Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-3);

7. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево;

8. Предлог-одлука за пристапување кон измена на Статутот на општина Василево;
9. Нацрт-статутарна одлука за измена на Статутот на општина Василево;
10. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска

документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти – викенд-куќа на к.п бр. 1596 и 1709 во КО Градашорци вон г.р

11. Донесување на оддлука по барање за финансиски средства поднесено од Жаклина
Џорлева од Струмица;

12. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“
од Василево;

13. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Македонска
православна црква – Охридска архиепископија, храм Св. Наум Охридски, Чанаклија;

14. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Џамиски
одбор с. Градашорци;

15. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Црковниот
одбор при храмот „Св. Ѓорѓи“ од с. Пиперево;

16. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ванчо Карчев
од с. Пиперево.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 21 - та седница на Советот на
општина Василево за збор се јави Тони Малчев член на Советот на општина Василево
предложи надополнување на дневниот ред уште за три дополнителни точки:
Како 17 – точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за финансиски
средства поднесено од  Џамијскиот одбор од село Чанаклија.
Како 18 та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за
финансиска помош поднесено од Мустафов  Насуф од село Висока Маала.
Како 19 – та точка од дневниот ред да биде: Програма за измена на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2019 година.

Немаше друг пријавено за збор првиот предлог на Тони Малчев:
Како 17 – точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за

финансиски средства поднесено од  Џамијскиот одбор од село Чанаклија, беше ставен нагласење, од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
Вториот предлог како 18 та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по

барање за финансиска помош поднесено од Мустафов  Насуф од село Висока Маала. ,



беше ставен на гласење, од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
Третиот предлог како 19 – та точка од дневниот ред да биде: Програма за измена на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2019
година.беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1.Дневниот ред за работа на 21-та седница на Советот на општина Василево сонаправеното надополнување на дневниот ред со усвоените три дополнителни точкипредложени од советникот тони Малчев:
Како 17 – точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за финансиски
средства поднесено од  Џамијскиот одбор од село Чанаклија.
Како 18 та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за
финансиска помош поднесено од Мустафов  Насуф од село Висока Маала.
Како 19 – та точка од дневниот ред да биде: Програма за измена на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2019 година.беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.

1.По отворената расправа по првата точка од дневниот ред Годишен извештај за
работата на Цантарот за развој на Југоисточниот плански регион,за збор се јави Атанас
Ристов претседател на комисиојата за финансирање, буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3 гласагласа,, за,, ,, против,, нема    и ,, воздржани,, 2.Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Годишен извештај за
работата на Цантарот за развој на Југоисточниот плански регион беше ставена нагласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево ја усвои со10 гласа,, за,, ,, против,,нема     и ,, воздржани,, 4.

2.По отворената расправа по втората  точка од Извештај од спроведена самоевалуација
на ООУ„Атанас Нивичански“ , Нова Маала за период 2016-2018 година; за збор се јави
Неџат Меминов претседател на комисијата за општествени дејности рече дека комисијата
на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2 гласа гласа,, за,, ,, против,,нема    и ,, воздржани,, 1



Марјан Трајков побара доколку има претставник од ООУ „ Атанас Нивичански“ , Нова
Маала да даде подетално образложение.
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека од оправдани
причини директорката нема да биде присутна на седницата, доколку има потреба
советниците писмено ќе бидат обавестени.Немаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот ред: Извештај од
спроведена самоевалуација на ООУ„Атанас Нивичански“ , Нова Маала за период 2016-
2018 година; беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема     и ,, воздржани,, 4.3.По отворената расправа по третата  точка од дневниот ред: Финансиски извештај на
ЈП „Турија“ за првото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019 до 31.03.2019 година. ,за
збор се јави Атанас Ристов претседател на комисиојата за финансирање, буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја
усвои со 3 гласа гласа,, за,, ,, против,, 2    и ,, воздржани,, нема.Марјан Трајков член на Советот доколку има присутен претставник од ЈП „Турија“
побара да даде образложение.
Васе Костадинов претставник од ЈП „Турија“Василево за Финансиски извештај на ЈП
„Турија“ за првото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019 до 31.03.2019 година рече
дека матреални трошоци изнесуват 1.298.166,оо денари, бруто плати 2,037,150,оо денари,
останати трошоци 857,470,оо денари, расходи по камати, казни и други16.667,оо денари,
вкупни приходи изнесуват 3.754.320,оо денари и вкупни расходи изнесуват 4.209.453,оо
денари и  според книговодствената евиденција ЈП „Турија“ во првото тромесечие од
работењето покажува загуба од  455,133,оо денари. Заклучно со31.12. 2018 вкупен број
2.125 водокорисници така што од 31.03.2019 година има зголемено уште 11 нови
корисници. Во текот на првото тромесечие во 2019 година ЈП „Турија“Василево вршеше
приклучување на канализациона мрежа во Пиперево и Градашорци. Околу делокругот на
работа во 2019 година нема посериозни проблеми и застои претпријатието ги извршува
редовно и навремено работите во согласност со програмата за работа  донесена од страна
на Советот на општина Василево, рече дека секој пат кога се прави анализа првото
тромесечие има загуба бидејќи има повеќе трошкови за вода за струја се пишува паушал,
исто така во село Чанаклија имаше поголеми дефеци кој што веќе се одстранети нема да
се повторат во наредниот период и се надева дека загубата ќе биде покриена.Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот ред: Финансиски извештај
на ЈП „Турија“ за првото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019 до 31.03.2019 година,беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,5     и ,, воздржани,, нема.

4.

По отворената расправа по четвртата  точка од дневниот ред Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-
1); збор се јави Атанас Ристов претседател на комисиојата за финансирање, буџет и



локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни
члена ја усвои со 3 гласа гласа,, за,, ,, против,, 2    и ,, воздржани,, нема.Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Квартален извештај
за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година
(К-1); беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,5     и ,, воздржани,, нема.

5.По отворената расправа по петата точка: Квартален извештај за доспеани а неизмирени
обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-2); за
збор се јави Блаже Коцев член на комисиојата за финансирање, буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја
усвои со 3 гласа гласа,, за,, ,, против,, 2    и ,, воздржани,, нема.Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до
31.03.2019 година (К-2); беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 5   и ,, воздржани,,нема.

6.По отворената расправа по шестата точка: Квартален извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до
31.03.2019 година (К-3); за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисиојата за
финансирање, буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3 гласа гласа,, за,, ,, против,, 2    и ,, воздржани,,нема.Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 31.03.2019 година (К-3) беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа ,, за,, ,, против,, 5   и ,,воздржани,, нема.

7.По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Предлог-решение за
разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“,
Василево;за збор се јави Крсте Панев претседател на Мандатна Комисија избор и



именување рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена со 3 гласа ,,за,, ,, против,, нема    и ,, воздржани,, 2 беше изгласано  да се разреши Верче Миткова ина нејзино место беше Назначена за член на Управен одбор на ЈОУДГ „Прва радост“,
Василево Павлинка Николова .Марјан Трајков побара образложение од кои причини се разрешува Верче Миткова.Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека  Верче Миткова е
назначена за член на Управаен Одбор во Скопје не може да биде на две места член на
Управен Одбор законот тоа не го дозволува  од тие причини се разрешува Верче Миткова
и на нејзино место се назначува Павлинка НиколоваНемаше друг пријавено за збор Предлог-решение за разрешување Верче Миткова и за
член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; биде назначена Павлинка
Николова ) беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 9 гласа ,, за,, ,, против,, нема   и ,, воздржани,, 5.8.
По отворената расправа по осмата точка: Предлог-одлука за пристапување кон измена
на Статутот на општина Василево;за збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата
за  Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа  од 4 присутни члена
ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор осмата точка: Предлог-одлука за пристапување кон

измена на Статутот на општина Василево; ) беше ставена на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа ,, за,, ,,против,, 3   и ,, воздржани,, нема.
9.

По отворената расправа по деветата точка: Нацрт-статутарна одлука за измена на
Статутот на општина Василево; за збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата за
Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа  од 4 присутни члена ја
усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор деветата точка: Нацрт-статутарна одлука за измена на
Статутот на општина Василево; беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево ги усвоија со 11 гласа ,, за,, ,, против,, 3   и ,,воздржани,, нема со тоа ги усвои и предложените промени во Статутот на општина
Василево, кои се поврзани со неодамнешната промена на името на државата Република
Македонија со Република Северна Македонија.



10.

По отворената расправа по десетата точка: Предлог-одлука за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти – викенд-куќа на к.п бр. 1596 и 1709 во КО
Градашорци вон г.р за збор се јави Крсте Панев претседател на Комисија Урбанизам
комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на седницата ја
разгледа и од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа гласа ,, за,, ,, против,, 1   и ,,воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор десетата точка:Предлог-одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти – викенд-куќа на к.п бр. 1596 и
1709 во КО Градашорци вон г.р) беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа ,, за,, ,, против,, 3   и ,,воздржани,, 1.

11.По отворената расправа по единаесетата точка: Донесување на оддлука по барање за
финансиски средства поднесено од Жаклина Џорлева од Струмица; ); за збор се јави
Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена со 3 гласагласа,, за,, ,, против,, 2    и ,, воздржани,, нема го усвои предлогот да се доделатфинансиски средства во износ од 10.000 денари.Немаше друг пријавено збор предлогот од комисијата да се доделат финансискисредства во износ од 10.000 денари по Барањето поднесено од Жаклина Џорлева од
Струмица; беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 8 гласа ,, за,, ,, против,,  нема    и ,, воздржани,, 6.Единаесетата точка: Донесување на оддлука по барање за финансиски средства
поднесено од Жаклина Џорлева од Струмица; со усвоениот предлогот од комисијата дасе доделат финансиски средства во износ од 10.000 денари по Барањето поднесено од
Жаклина Џорлева од Струмица; беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа ,, за,, ,, против,,  нема    и ,,воздржани,, 6. 12.По отворената расправа по дванаесетата точка: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“ од Василево; за збор се јави Атанас
Ристов претседател на комисиојата за финансирање, буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата ја разгледа  од 5 присутни члена со 2 гласа гласа,, за,, ,,



против,, 2    и ,, воздржани,, 1 не  го усвои предлогот да се доделат финансискисредства во износ од 45.000 денари.Марјан Трајков рече дека ЛД „Фазан“ од Василево ја афирмира општина Василево
според него активно друштво, беше организирана ловечка вечер беа поканети сите
советници имаше гости од сите општини и негледа причина предлогот од комисијата да
не биде прифатен, смета дека се потребни повеќе средства да се доделат

Марјан Трајков предложи до Советот да се одобри средства во висина од 60.000 денари.

Крсте Панев предложи до Советот да се одобри средства во висина од 45.000 денари.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Крсте Панев да се одобри средства во висина
од 45.000 денари. по барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“ од
Василево; ; беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 9 гласа ,, за,, ,, против,,  4    и ,, воздржани,, 1.Дванаесетата точка: Донесување на одлука по барање за финансиски средства
поднесено од ЛД „Фазан“ од Василево; со усвоениот предлогот на Крсте Панев да се
одобри средства во висина од 45.000 денари; беше ставена на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа ,, за,, ,,против,,  4    и ,, воздржани,, 1.

13.По отворената расправа по тринаесетата точка: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од Македонска православна црква – Охридска
архиепископија, храм Св. Наум Охридски, Чанаклија; за збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисиојата за финансирање, буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа  од 5 присутни члена со 5 гласа,, за,, ,, против и ,,воздржани,, нема го усвои предлогот да се доделат финансиски средства во износ од12.000 денари.Марјан Трајков  праша зошто дел од Барањата за финансиска помош не серазгледани.Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека има многуБарањата за финансиска помош доставени во општината неможе сите да бидатразглеани,  наредната седница сите Барања ке бидат доставени на разгледување доСоветот.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се одобри средства во висина
од 12.000 денари. по барање за финансиски средства поднесено од Македонска
православна црква – Охридска архиепископија, храм Св. Наум Охридски, Чанаклија; беше



ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василевоја усвои со 14гласа ,, за,, ,, против,,     и ,, воздржани,, нема.Тринаесетата точка: Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено
од Македонска православна црква – Охридска архиепископија, храм Св. Наум Охридски,
Чанаклија;со усвоениот предлог да се одобри средства во висина од 12.000 денари, бешеставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василевоја усвои со 14гласа ,, за,, ,, против,,     и ,, воздржани,, нема.

14.По отворената расправа по четиринаесетата точка: Донесување на одлука по барање
за финансиски средства поднесено од Џамиски одбор с. Градашорци; за збор се јави
Атанас Ристов претседател на комисиојата за финансирање, буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа  од 5 присутни члена со 5 гласа,, за,, ,,против и ,, воздржани,, нема го усвои предлогот да се доделат финансиски средстваво износ од 15.000 денари.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се одобри средства во висина

од 15.000 денари. по барање за финансиски средства од Џамиски одбор с. Градашорци;;беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 13гласа ,, за,, ,, против,,  нема    и ,, воздржани,, 1.Четиринаесетата точка: Донесување на одлука по барање за финансиски средства
поднесено од Џамиски одбор с. Градашорци со усвоениот предлог да се одобри средства
во висина од 15.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево со 13гласа ,, за,, ,, против,,  нема    и ,,воздржани,, 1. 15.По отворената расправа по петнасетата точка: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од Црковниот одбор при храмот „Св. Ѓорѓи“ од с.
Пиперево; за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисиојата за финансирање,
буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа  од 5
присутни члена со 3 гласа,, за,, ,, против нема  и ,, воздржани,, 2 го усвои предлогот дасе доделат финансиски средства во износ од 30.000 денари.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се одобри средства во висина
од 30.000 денари. по барање за финансиски средства од Црковниот одбор при храмот „Св.
Ѓорѓи“ од с. Пиперево;беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 13гласа ,, за,, ,, против,,  нема    и ,,воздржани,, 1.Петнаесетата точка: Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено
од од Црковниот одбор при храмот „Св. Ѓорѓи“ од с. Пиперево;со усвоениот предлог да



се одобри средства во висина од 30.000 денари, беше ставена на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево со 13гласа ,, за,, ,, против,,нема    и ,, воздржани,, 1. 16.По отворената расправа по шеснаесетата точка: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од Ванчо Карчев од с. Пиперево; за збор се јави Атанас
Ристов претседател на комисиојата за финансирање, буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата ја разгледа  од 5 присутни члена со 5 гласа,, за,, ,,против и ,, воздржани,, нема го усвои предлогот да се доделат финансиски средстваво износ од 30.000 денари.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се одобри средства во висина

од 30.000 денари. по барање за финансиски средства Ванчо Карчев од с. Пиперево;бешеставена на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василевоја усвои со 14гласа ,, за,, ,, против и ,, воздржани,, нема.Шеснаесетата точка: Донесување на одлука по барање за финансиски средства
поднесено од Ванчо Карчев од с. Пиперево;со усвоениот предлог да се одобри средства
во висина од 30.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево ја усвои со 14гласа ,, за,, ,, против и ,,воздржани,, нема. 17.По отворената расправа по седамнаесетата точка: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од  Џамијскиот одбор од село Чанаклија за збор се јави
Тони Малчев член на Советот на општина Василево  предлага да се доделат финансиски
средства во износ од 15.000 денара.
Немаше друг пријавено за збор  предлагот на Тони Малчев да се доделат финансиски

средства во износ од 15.000 денара беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево ја усвои со 13гласа ,, за,, ,, против нема и ,,воздржани,, 1Седамнаесетата точка: Донесување на одлука по барање за финансиски средства
поднесено од  Џамијскиот одбор од село Чанаклија со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 15.000 денара беше ставена на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево ја усвои со 13гласа ,, за,, ,,против нема и ,, воздржани,, 1 18.По отворената расправа по осумнаесетата точка: Донесување на одлука по барање за
финансиска помош поднесено од Мустафов  Насуф од село Висока Маала. за збор се јави
Неџат Меминов член на Советот на општина Василево  предлага да се доделат
финансиски средства во износ од 12.000 денара.



Немаше друг пријавено за збор  предлагот на Неџат Меминов да се доделат финансиски
средства во износ од 12.000 денара беше ставена на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево ја усвои со 13гласа ,, за,, ,, против нема и ,,воздржани,, 1осумнаесетата точка: Донесување на одлука по барање за финансиска помош поднесено
од Мустафов  Насуф од село Висока Маала. со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 12.000 денара, беше ставена на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево ја усвои со 13гласа ,, за,, ,,против нема и ,, воздржани,, 1 19.По отворената расправа по осумнаесетата точка: Програма за измена на Програмата
за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2019 година
никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 14 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 10 гласа ,, за,, ,, против нема и ,, воздржани,,4 при што беа усвоени предложените промени на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување на локални патишта и улици во 2019 година, во делот на
изградбата на улици во населените места наместо улица од 200 метри во населеното
место Нова Маала, улица со иста должина ќе се гради во населеното место Доброшинци.

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево КрстeПанев ја затвори  21- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев


