
З А П И С Н И К

Од 34-та редовна  седница на Советот на општина ВасилевоСоветот на општина Василево ја одржа 34-та редовна  седница  на ден 31.07.2020 година (Петок) сопочеток 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 од оправдани причини не присуствуваа советниците: Виолета Ристова, Блаже Коцев,Наце Коце и Ракип Асанов.На седницата присуствуваа, Горан Андонов, Славе Андонов, Бранко Андонов и Сонја Ивановапретставници од општинската аддминистрација. Сонја Ничева директор на ООУ ,, Атанас Нивичански“од Нова Маала и Васе Костадинов претставник од ЈПКД ,, Турија Василево.Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 34-та седница на Советот на општина Василевобеше отворена расправа по записникот од 33-та седница  на Совет на општина Василево одржана наден 17.06.2020 година, немаше забелешќи од страна на советниците, беше ставен на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и,, воздржани,, 3За работа на 34- та седница на Совет на општина Василево беше предложен следниот дневен ред.
Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Предлог-одлука за пристапување кон изготвување на пречистен текст на Статутот на општина Василево
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020

(К-1)
3. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот

од 01.01.2020 до 31.03.2020 (К-2)
4. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од

01.01.2020 до 31.03.2020 (К-3)
5. Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2019 година
6. Предлог-одлука за прифаќање на иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање

на проблемот со бездомните животни
7. Предлог- одлука за лица за именување на двајца членови во заедничка комисија
8. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 31.06.2020

(К-1)
9. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот

од 01.01.2020 до 31.06.2020 (К-2)
10. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од

01.01.2020 до 31.06.2020 (К-3)
11. Годишен план за вработување на општина Василево за 2021 година
12. Годишен план за вработување на ЈПКД „Турија“, Василево за 2021 година
13. Годишен план за вработување на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2021 година
14. Завршна сметка за 2019 година на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала
15. Давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД „Турија“, Василево за 2019

година



16. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности
„Турија“, Василево за распоредување на добвивката остварена по годишната сметка и финансискиот
извештај за 2019 година

17. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Хуманитарното здружение за
деца без родители „Хуманост“ од Струмица

18. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Јашар Демов од с. Градашорци
19. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Костаќе Малинов од с.

Нивичино
20. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Регионалната телевизија ВИС

од Струмица Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект –
индивидуална станбена зграда на к.п бр. 555 во КО Нова Маала

21. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда
на к.п бр. 555 во КО Нова Маала

22. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда
на к.п бр. 555 во КО Нова Маала

23. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда
на к.п бр. 555 во КО Нова Маала

24. Предлог-одлука за давање во сопственост на возило за собирање на цврст отпад – специјално комунално
возило за собирање на смет на ЈПКД „Турија“, Василево.- како дополнителна 24-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за доставување наПредлог- проект за изработка на техничка документација основен проект за изградба назатворен базент,- како дополнителна 25-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за пренесување направото на користење и управување со фекален канализационен системи и прочистителнастаница за отпадни води во село Едрениково на ЈПКД,, Турија“ Василево- По отворената расправа по дневниот ред за работа на 34 –та седница на Совет на ОпштинаВасилево за збор се јави Крсте Панев поради настанатата техничка грешка  предложи да сеиземе 19 –та точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства

поднесено од Костаќе Малинов од с. Нивичино, наредните точки на дневниот ред да бидат
повлечени напред .- .- За збор се Христина Гошева член на Советот на општина Василево предложи надополнувањена дневниот ред како дополнителна 24-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука задоставување на Предлог-проект за изработка на техничка документација „Основен проект заизградба на затворен базент“- Фанче Томова предложи како дополнителна 25-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење и управување со фекален канализационенсистеми и прочистителна станица за отпадни води во село Едрениково на ЈПКД,, Турија“Василево.- Христина Гошева предложи како 26-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Програма заработа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РепубликаСеверна Македонија на подрачјето на општина Василево за 2020 година.- Немаше друг пријавено за збор предлогот на Крсте Панев поради настанатата техничкагрешка  да се иземе 19 –та точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за
финасиски средства поднесено од Костаќе Малинов од с. Нивичино, наредните точки на дневниот
ред да бидат повлечени напред, беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советнициСоветот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема .--



- Предлогот на Христина Гошева како дополнителна 24-та точка од дневниот ред да биде:Предлог-Одлука за доставување на Предлог- проект за изработка на техничка документацијаосновен проект за изградба на затворен базент, беше ставен на гласење од вкупно присутни11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,нема .- Предлогот на Фанче Tомова како дополнителна 25-та точка од дневниот ред да биде:Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење и управување со фекаленканализационен системи и прочистителна станица за отпадни води во село Едрениково наЈПКД,, Турија“ Василево.  беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема .- Предлогот на Христина Гошева како дополнителна 26-та точка од дневниот ред да биде:Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште восопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Василево за 2020година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема .- Дневниот ред со усвоените измени и надополнувањана дневниот ред поради настанатататехничка грешка  да се иземе 19 –та точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето
за финасиски средства поднесено од Костаќе Малинов од с. Нивичино, наредните точки на
дневниот ред да бидат повлечени напред,- како дополнителна 26-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Програма за работа вообласта на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република СевернаМакедонија на подрачјето на општина Василево за 2020 година, беше ставен на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,,против,, и ,, воздржани,, нема .

1.Поради немање кворум за работа комисијата за Статут и Прописи не се состана. Беше отворенарасправа по првата точка од дневниот ред: Предлог-одлука за пристапување кон изготвување на
пречистен текст на Статутот на општина Василево,немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржани,, нема.

2.Поради немање кворум за работа комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој несе состана, беше отворена расправа по втората точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020 (К-1) за збор се јави Сања
Христова член на Советот на општина Василево рече дека со оглед на тоа што матреалите беа доставени по
електронска форма, покасно се доставени и печатени материјли, побара подетално образложение за
кварталниот извештај К1, К2 и К3 за првиот и вториот квартал од годината.

Соња Иванова претставник од општинската аддминистрација во првиот квартал кој се однесува во периодот
од 01.01.2020 до 31.03.2020 (К-1) од планираниот Буџет 175.106.000 денари во Буџетот на општина
Василево вклучувајки го Буџетот на единките корисници ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ ,,Атанас Нивичански“
од Нова Маала и ЈОУДГ„Прва Радост“ Василево во првиот квартал има реализација од 31.589,712 денари
или 18 %.

Основниот Буџет од планираните 87.700 има реализација од 12.662.842 или 15%. Блок дотации од
планираните 75.306.000 реализирани се17.354.028 денари или 23%, самофинансирачки активности од



планираните 5.730.000 реализирани се 695.420.000 или 13% реализација.Во делот на донации од
планираните 2.000.000 денари реализирани се12.662.842 денари или 15%.

Во делот К2 долгот на општината на крајот на пресметковниот период изнесува 44.467.200.000 денари.

Во делот на К3реализацијата се одвива според предвидената динамика за исплатата на ратите што доспеват
Во фебруари има една рата доспеана а не платена од 1.678.123 денари и камата од 760 денари тоа се
однесува за првиот квартал во пресметковниот период од 01.01 до 31.03.2020 година.

Што се однесува за  вториот квартал во периодот од 01.01 до 30.06.2020 година од планираните
175.106.000денари реализирани се 62.474.424 или 36%.

Во делот на Основниот Буџет од планираните 87.700.000 денари реализирани се 22.990.330 или 27%.

Во делот на Блок дотациите од планираните 75.306.000 денари реализирани се 36.391.922 денари или 49%.
Во самофинансирачките активности планирани се 5.730.000 реализирани се 1.214747 денари или 22%. Во
делот на донациите од планираните 2.000.000 денари реализирани се 1.877.422 или 94%.

Во Делот на расходите од планираните 87.700.000 во вториот квартал има реализација од 22.990.333 денари
или 27%

Во К2 во овој период долгот на општината изнесува 55.924.428 денари. Во делот на К3 останува иста како во
првиот квартал долг од 1.678.123 денари и камата од 760 денари не подмирени.

Немаше друг пријавено за збор Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од
01.01.2020 до 31.03.2020 (К-1) , беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

3.По отворената расправа по третата точка од  дневниот ред: Квартален извештај за доспеаните а
неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020 (К-2) никој не се јави за
збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвоисо 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

4.По отворената расправа по четвртата точка од  дневниот ред Квартален извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020 (К-3) никој не се
јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василевого усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

5.По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Годишен извештај за работата на Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион за 2019 година) никој не се јави за збор беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и,, воздржани,, 3



6.По отворената расправа по шестата точка од  дневниот ред: Предлог-одлука за прифаќање на
иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање на проблемот со бездомните
животни) никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 11гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

7.Поради немање кворум за работа комисијата за Мандатни прашања избор и именување не се состана.Беше отворената расправа по седмата точка од  дневниот ред: Предлог- одлука за лица за именување на
двајца членови во заедничка комисија при што за членови беа назначени Бранко Андонов и Митко Јанев

За збор се јави Сања Христова членна Советот на општина Василево од советничката листа на ВМРО-
ДПМНЕ , бидејќи се работи за мегуопштинска  комисија праша по кој критериум се избират тие лица и кој
ги бираше тие лица.

Бранко Андонов рече дека се работи за заеднички стационар кој го гради Југоисточниот плански регион кој
се наоѓа воОпштина Струмица која гравитира таму а нема можност да го реши тој проблем со кучињата
скитници. Направена е заедничка соработка во која се вклучени сите од Југоисточниот плански регион. Сега
за решавање на овие проблеми од сите општини има представници во оваа комисија која ќе биде составена
од сите општини а лицата се изберени на тој начин што тој лично како досегашен комунален инспектор
досега ги вршеше тие работи околу кучињата скитници . Имаше тендер се ангажираше фирма од Куманово
која доаѓаше ги ловеше кучињата им беше плаќано по 9000 денари за секое заловено куче, според него тоа е
голема инвестиција и по тој основ тој е упатен во таа проблематика и е ставен како член и раководител на
одделението за комунални делности и комунален инспектор. Потребно беше уште едно лице кој што беше
назначен како втор член во комисијата со високо образование  Митко Јанев. Бранко Андонов рече доколку
советничката група на ВМРО-ДПМНЕ има нивни предлог тој лично ќе се одкаже од таа комисија, рече
доколку имат луѓе кој можат да одговорат на задачите, член може да биде секој но сепак смета дека лицето
што ќе биде назначено во таа комисија треба добро да биде упатено во таа област за да може да ја обавува
таа функција, тоа нее платена функциа. Членовите се предложени од градоначалникот Советот треба да ги
прифати за да може тие членови да учествуват во таа заедничка комисија.

Немаше друг пријавено за збор седмата точка од  дневниот ред: Предлог- одлука за лица за именување на
двајца членови во заедничка комисија при што за членови беа назначени Бранко Андонов и Митко Јанев
беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

8.По отворената расправа по осмата точка од  дневниот ред: Квартален извештај за извршување на
Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 31.06.2020 (К-1) никој не се јави за збор беше ставена
на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,,против,, нема и ,, воздржани,, 3



9.По отворената расправа по деветата точка од  дневниот ред Квартален извештај за доспеаните а
неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.06.2020 (К-2)никој не се јави за
збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвоисо 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3 10.По отворената расправа по десетата точка од  дневниот ред: Квартален извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.06.2020 (К-3) никој не се
јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василевого усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

11.По отворената расправа по единаесетата точка од  дневниот ред: Годишен план за вработување на
општина Василево за 2021 година, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 312.По отворената расправа по дванаесетата точка од  дневниот ред: Годишен план за вработување на ЈПКД
„Турија“, Василево за 2021 година, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 313.По отворената расправа по тринаесетата точка од  дневниот ред: Годишен план за вработување на ООУ
„Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2021 година, никој не се јави за збор беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и,, воздржани,, 3 14.По отворената расправа по четиринаесетата точка од  дневниот ред: Завршна сметка за 2019 година на
ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупноприсутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,,воздржани,, 3 15.По отворената расправа по петнаесетата точка од  дневниот ред: Давање согласност на Извештајот за
работата и годишната сметка на ЈПКД „Турија“, Василево за 2019 година, никој не се јави за збор беше
ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,,за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3 16.По отворената расправа по шеснаесетата точка од  дневниот ред Давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за распоредување на
добвивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2019 година, никој не се јави за збор



беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3 17.По отворената расправа по седамнаесетата точка од  дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето
за финасиски средства поднесено од Хуманитарното здружение за деца без родители „Хуманост“ од
Струмица за збор се јави Крсте Панев претседател на Советот на општина Василеворече дека во Барањето
немат побарано колку средства им се потребни смета дека не треба да им бидат доделени финснсиски
средства.

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево предложи да се доделат финансиски средства од
20.000 денари

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Марјан Трајков да се доделат финансиски средстваво износ од
20.000 денари на Хуманитарното здружение за деца без родители „Хуманост“ од Струмица беше ставена на
гласење од вкупно присутни 11 советници гласаа 4 гласа,, за,, ,, против,, 7и ,, и воздржани,, немаСоветот на општина Василево не го усвои Барањето.18.По отворената расправа по осумнаесетата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето
за финасиски средства поднесено од Јашар Демов од с. Градашорци за збор се јави Илми Мустафов член на
Советот на општина Василево рече дека човекот навистина е сериозно болен предложи да се доделат
финансиски средства во износ од 10.000 денари по Барањето за финасиски средства поднесено од Јашар
Демов од с. Градашорци

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Илми Мустафов да се доделат финансиски средства во износ
од 10.000 денари по Барањето за финасиски средства поднесено од Јашар Демов од с. Градашорци, беше
ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,,за,, ,, против,, 3 и ,, воздржани,, нема

19.По отворената расправа по деветнаесетата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето
за финасиски средства поднесено од Регионалната телевизија ВИС од Струмица за збор се јави Илми
Мустафов член на Советот на општина Василево предложи да се доделат финансиски средстваво износ од
10.000 денари.

Марјан Трајков рече дека телевизија ВИС од Струмица е единствена во тој регион смета дека треба да и
бидат доделени средства негов предлог е да се доделат финансиски средства во износ од 20.000 денари.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Илми Мустафов да се доделат финансиски средстваво износ од
10.000 денари по Барањетоза финансиски средств аподнесено од Регионалната телевизија ВИС од Струмица
беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници гласаа 7 гласа,, за,, ,, против,, и ,, ивоздржани,, нема, Советот на општина Василево го усвои барањето.



20.Поради немање кворум за работа комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита наживотната средина не беше состатаната. Беше отворената расправа по дваесетата точка од  дневниотред: Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда на
к.п бр. 555 во КО Нова Маала немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, 3 и ,, воздржани,, нема.21.Беше отворената расправа по дваесети првата точка од  дневниот ред: Предлог-Одлука за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда на к.п бр. 555 во КО Нова Мааланемаше
пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, 3 и ,, воздржани,, нема.22.Беше отворената расправа по дваесети втората точка од  дневниот ред: Предлог-Одлука за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда на к.п бр. 555 во КО Нова Мааланемаше
пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, 3 и ,, воздржани,, нема.23.По отворената расправа по дваесет и третата точка од  дневниот ред: Предлог-одлука за давање во
сопственост на возило за собирање на цврст отпад – специјално комунално возило за собирање на смет на
ЈПКД „Турија“, Василево., никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, нема.

24.По отворената расправа по 24-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за доставување наПредлог- проект за изработка на техничка документација основен проект за изградба на затворенбазент, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, нема.25.По отворената расправа по 25-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за пренесување направото на користење и управување со фекален канализационен системи и прочистителна станица заотпадни води во село Едрениково на ЈПКД,, Турија“ Василево никој не се јави за збор, беше ставена на
гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,,против,, нема и ,, воздржани,, нема.



26.По отворената расправа по 26-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Програма за работа вообласта на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија наподрачјето на општина Василево за 2020 година, никој не се јави за збор, беше ставен на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржани,, нема .

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крстe Панев ја затвори34- та  седница на Советот на општина Василево.
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