
З А П И С Н И К

Од 44-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 44-та редовна  седница  на ден 29.04.2021 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 од оправдани причини не присуствуваа советниците: Виолета Ристова,
Бранко Трајков, Санја Стојанова , Блаже Коцев и Ракип Асанов..

На седницата присуствуваа: Верче Миткова, Горан Андонов и Ристо Михаилов
претставници од општинската аддминистрација, Васе Костадинов представник од ЈПКД ,,
Турија “ и Јован Коцев претставник од Центар за развој на Југоисточниот плански регион.

Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 44-та седница на Советот на општина
Василево беше отворена расправа по записникот од 43-та седница  на Совет на општина
Василево одржана на ден 29.03.2021 година, немаше пријавено за збор беше ставен на
гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево го усвои со 10
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

За работа на 44- та седница на Совет на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред.

1. Завршна сметка на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2020 година;
2. Завршна сметка на ООУ „ Гоце Делчев“, Василево за 2020 година;
3. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Мустафов

Демирјаша од с. Градашорци;
4. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Културно

хуманитарна организација НОБЕТТЕЈИЗ Василево;
5. Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански

регион за 2020 година;
6. Годишен извештај за спроведување на Програмата за работа на Југоисточниот

плански регион за 2020 година;
7. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за 2021 година за периодот од

01.01.2021 до 31.03.2021 година (К-1);
8. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за

периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 година (К-2);
9. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина

Василево за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 година (К-3);
10. Финансиски извештај на ЈП „Турија“, Василево за првото тромесечие за 2021 година

од 01.01.2021 до 31.03.2021 година;
11. Давање согласност на Одлуката на УО на ЈПКД „Турија“, Василево за задолжително

вклучување на домаќинствата во организирано собирање на отпад во населените
места Дукатино и Радичево бр. 03-310/1 од 21.04.2021 година;



12. Предлог-одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и
третман на бездомни кучиња;

13. Предлог-одлука за утврдување на надоместок на надворешен член во Комисијата за
урбанизам на општина Василево.

14. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Илиов Ацо
од. с. Добрашинци.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 44- та седница на Совет на
општина Василево за збор се  јави Кристина Гошева член на Советот на општина
предложи надополнување на дневниот ред со две дополнителни точки:

Како 15- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за сопствено
учество на општина Василево во реализацијата на основен проект за реконструкција, санација и
адаптација на постоен објект Дом на култура
Како  16- та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за сопствено учество на
општина Василево во реализацијата на основен  проект за реконструкција на улица од црква
Пресвета Богородица до ООУ„Гоце Делчев-“, Василево.

Тони Малчев предложи два предлози за надополнување на дневниот ред:
Како 17- та дополнителна точка од дневниот ред да биде:  Предлог- Програма за измена на

Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2021 година.

И Како 18- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Шаинова Нигар од. с. Градашорци.

Немаше друг пријавено за збор предлог на Христина Гошева како како 15- та
дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за сопствено учество на
општина Василево во реализацијата на основен проект за реконструкција, санација и адаптација
на постоен објект Дом на култура, беше ставен на гласење од вкупно присутни 10 советници
Советот на општина Василево го усвои со10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Вториот предлог на Христина Гошева како 16 – та дополнителна точка од дневниот ред да
биде: Предлог – Одлука  за сопствено учество на општина Василево во реализацијата на
основен  проект за реконструкција на улица од црква Пресвета Богородица до ООУ„Гоце Делчев-“,
Василево, беше ставен на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина
Василево го усвои со10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Предлог на Тони Малчев како 17-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:
Предлог- Програма за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина
Василево за 2021 година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот
на општина Василево го усвои со10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Предлогот на Тони Малчев како 18-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:
:Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Шаинова Нигар



од. с. Градашорци. беше ставен на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на
општина Василево го усвои со10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Дневниот ред за работа на 44-та седница на Совет на општина Василево со усвоените
предлози на Христина Гошева како 15- та дополнителна точка од дневниот ред да биде:
Предлог – Одлука за сопствено учество на општина Василево во реализацијата на основен
проект за реконструкција, санација и адаптација на постоен објект Дом на култура и
Вториот предлог на Христина Гошева како 16 – та дополнителна точка од дневниот ред да
биде: Предлог – Одлука  за сопствено учество на општина Василево во реализацијата на
основен  проект за реконструкција на улица од црква Пресвета Богородица до ООУ„Гоце Делчев-“,
Василево,

и усвоените предлози на Тони Малчев како 17-та дополнителна точка од дневниот ред да
биде: Предлог- Програма за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови во
општина Василево за 2021 година,

и како 18-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Шаинова Нигар од. с. Градашорци. беше
ставен на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево го
усвои со10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

1.

Поради немање кворум за работа комисијата за финансирање, Буџет и локален
економски развој не се состана.

По  отворената расправа по првата точка од дневниот ред Завршна сметка на ООУ
„Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2020 година, немаше пријавено за збор беше
ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево ја
усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, и воздржани,, 2.

2.
По  отворената расправа по втората точка од дневниот ред Завршна сметка на ООУ „ Гоце

Делчев“, Василево за 2020 година; немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од
вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, и воздржани,, 2.

3

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Мустафов Демирјаша од с. Градашорци; за



збор се јави Илми Мустафов член на Советот на општина Василево предложи  да се
доделат финансиски средства во износ од 5000 .

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Илми Мустафов  да се доделат финансиски
средства во износ од 5000 денари по Барањето поднесено од Мустафов Демирјаша од с.
Градашорци; беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на
општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, и воздржани,, 2.

Третата точка Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од
Мустафов Демирјаша од с. Градашорци, со усвоениот предлог да се доделат финансиски
средства во износ од 5000 денари беше ставена на гласење од вкупно присутни 10
советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, нема.

4

По  отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Културно хуманитарна организација
НОБЕТТЕЈИЗ Василево за збор се јави Сања Христова член на  Советот на општина
Василево од советничката група на ВМРО –ДПМНЕ побара образложение колку средства
се барат по Барањето, лицето кое е подпишан Халид Алиев праша дали досега Советот на
општина Василево му има доделувано средства на тоа лице или на таа хуманитарна
организација НОБЕТТЕЈИЗ Василево.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека се бара 8000 денари
за изработка на фајлови и одржување на семинари прв пат има доставено барање до
Советот се барат средства за секојдневни трошкови кој што се од корис за сите граѓани на
општина Василево  се работи за новоформирано здружение.

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука
по Барање за финансиски подршка во износ од 8000 поднесено од Културно хуманитарна
организација НОБЕТТЕЈИЗ Василево беше ставена на гласење од вкупно присутни 10
советници Советот на општина Василево ја усвои усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, 2 ,, и
воздржани,, нема.

5.

Поотворената  расправа по петата та точка од дневниот ред: Годишен извештај за
работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година; немаше
пријавено за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на
општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, и воздржани,, нема.



6.

По отворената расправа по шестата та точка од дневниот ред: Годишен извештај за
спроведување на Програмата за работа на Југоисточниот плански регион за 2020 година;
немаше пријавено за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници
Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, и воздржани,, нема.

7.

По отворената расправа по седмата та точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршувањето на Буџетот за 2021 година за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 година
(К-1); немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно присутни 10
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и
воздржани,, 2.

8

По отворената расправа по осмата та точка од дневниот ред Квартален извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2021 до 31
03 2021 година (К-2); за збор се јави Санја Христова советничка од редовите на ВМРО-
ДПМНЕ побара образложение.

Ристо Михаилов раководител во одделението за финансии во образложението рече дека
кварталниот извештај за периодот од 01.01 2021 до 31.03 2021 кој е доставен до
советниците кој го имат усвоено минатата година изнесува 166.364.921 денари
реализацијата во првиот квартал изнесува 22,74%. Вкупниот консолидарен Буџет заедно
со единките корисници има реализација од 22,74% што укажува на добра реализација во
текот на првиот квартал. Основниот Буџет на општина Василево има реализација  од
22,51%, од планираните 83.000 000 денари има реализација од 19.000 000 денари, ако се
разгледа поединечно даночни и неданочни приходи кој се дадени во извештајот ќе се види
дека периодот од првиот квартал тече според планираното. Исто се однесува и во делот на
расходите за обврските К2 од вкупните приходи има дел од тие приходи реализирани22%,
обврските се провлекуват секоја година уште од предходните градоначалници, постепено
почнаа да се намалуват меѓутоа се трупат и нови обврски, бидејќи секоја година се носат
програми за реализација на одредени проекти кој се зацртани во новите буџети.

Исто се однесува и за К3 тоа се кредити кој ги има  за набавка на возило , изградба на
патишта и водоводот во село Чанаклија тоа се трите кредити кој што постепено се
реализират. Минатата година со самата ситуација  во дрзавата каде што приходите не се
реализираа така како што беше планирано одредени проекти кој  беа дадени од страна на
Министерствата и фондовите не се исплатени во текот на минатата година беа исплатени
оваа година, постепено овие средства кој се дадени во извештајот К2 ке бидат исплатени
во тековниот период, има сеуште нереализирани средства од страна на Агенцијата за
финансиска подршка одредени буџети и фондови до 30.06. 2021 би требало да стигнат за
да може обврските кои се од минатата година да почнат да се намалуват постепено.



Сања Христова конкреттно околу кварталниот извештај К2 рече дека во даденото
образложение во извештајот според табеларниот приказ произлегува дека долгот на
општината на крајот на пресметковниот период изнесува 71.804 887 денари колку што е и
основниот буџет на општина Василево кој што изнесува 83.000.000 денари, рече доколку
беше присутен градоначалникот би сакала да го праша на што се должи тој долг,
советниците од позицијата гласаа за донесување на извештајот кој има долг колку и
основниот буџет. Додека во Квартален извештај за промените на состојбата на
задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021 година (К-3);
кажува дека реализацијата не се одвива според предвидената динамика. Ненамирените
обврски во пресметковниот период (01.01.2021-31.03.2021) изнесуваат 71 804 887 денари. Што се
однесува до долгот по основ на кредитно задолжување, односно кредитот за водоводот во
Чанаклија и кредитот за изградба на улицата во Пиперево, не се спроведуваат со предвидената
динамика, односно во пресметковниот период обврската по овој основ изнесува 3 832 618
денари.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека во образложението е кажано
дека до 30 јуни треба да пристигнат одредени средства од Агенцијата за финансиска подршка и од
одредени фондови и министерства.

Ристо Михаилов околу спомнувањето дека одредени средства се опчекуват да пристигнат до 30
јуни рече дека таков е и договорот со одложено плаќање затоа општината е во таква положба
често општината е блокирана од одредени фирми кој фирми ги имат објавено тендерите и врз
база на решението што ги дават Агенцијата за финансиска подршка бирото за развој и  одредени
министерства општината е обврзана  сите тие решенија и договори кој ги има од нивна страна да
бидат објавени за да може да се реализират тие проекти. Минатата година не беа исплатени беа
пролангирани за тековната година до крајот на месец јуни, мегувреме одредени фирми  не тужија
блокирааа во периодот од нова година наваму општината не е во можност да ги обезбеди тие
средства бидејќи државата не ги достава тоа се многу средства  од капитални програми. Додека
тековно оперативните програми течат според предвидената динамика во Буџетот за плати,
трошоци додека останатиот дел кој се однесува за капитални приходи тука државата потешко го
полни буџетот како се полни така и ги трансферира средства како што се и планирани.

Немаше друг пријавено за збор осмата та точка од дневниот ред Квартален извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2021 до 31
03 2021 година (К-2); беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот
на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и воздржани,, 2.

9.

По отворената расправа по деветата   точка од дневниот ред Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2021
до 31.03.2021 година (К-3); немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно
присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,
нема и воздржани,, 2.



10.

По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Финансиски извештај на ЈП
„Турија“, Василево за првото тромесечие за 2021 година од 01.01.2021 до 31.03.2021
година; за збор се јави Наце Коцев член на Советот на Општина Василево бидејќи на
седницата присуствува претставник од ЈП „Турија“, би сакал да праша дали е запознаен
директорот дека пред две недели  сметот што го збираше камионот во село Перево  го
истураше губрето до самото игралиште каде што има и поставено табела забрна за фрлање
на смет има сознанија дека така му било кажано на шоферот, за тоа има сведоци  на
местото каде сто е фрлан сметот имало и грагани кои реагирале побара образложение.

Васе Костадинов представник од ЈП „Турија“, рече дека нема слушнато за тоа ке го
обавести директорот и писмено ке бидат известени.

Немаше друг пријавено за збор Финансиски извештај на ЈП „Турија“, Василево за првото
тромесечие за 2021 година од 01.01.2021 до 31.03.2021 година; беше ставена на гласење
од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,,
против,, нема и воздржани,, 2.

11.

Поради немање кворум за работа комисијата за урбанизам комунални дејности и
зашттита на животната средина не беше состаната.

По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: Давање согласност на
Одлуката на УО на ЈПКД „Турија“, Василево за задолжително вклучување на
домаќинствата во организирано собирање на отпад во населените места Дукатино и
Радичево бр. 03-310/1 од 21.04.2021 година; немаше пријавено за збор беше ставена на
гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со
10гласа,, за,, ,, против,, нема и воздржани,, нема.

12.

По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред: Предлог-одлука за
основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња;
за збор се јави образложение Сања Христова побара образложение.

Јован Коцев представник од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион рече
дека има донесено таква одлука уште пред нова година но согледувајќи ги одлуките од
сите општини од југоисточниот регион беше отворена постапка во централниот регистар
и од таму има добиено известување дека одлуките не треба да бидат постари од 30 дена
причината е во тоа што не е запазен рокот за доставување од 30 дена затоа неможе да се
одпочне со постапката за отварање на такво јавно предпријатие, треба да се донесат нови
одлуки од сите општини од Југоисточниот плански регион.



Немаше пријавено за збор дванаесетата точка од дневниот ред: Предлог-одлука за
основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња;
беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево
ја усвои со 10гласа,, за,, ,, против,, нема и воздржани,, нема.

13.

По отворената расправа по тринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-одлука за
утврдување на надоместок на надворешен член во Комисијата за урбанизам на општина
Василево за збор се јави Сања Христова побара образложение.

Верче Миткова представник од општинската аддминистрација  во образложението рече
дека  има формирано комисија од 3 члена: Горан Андонов , Иван Трајков и Иван Делев
надворешен член кој согласно законот што деригира на надворешните членови да се дава
одреден надоместок. Во оваа одлука има опфатено за 2019- 2020 година обично се дава на
крајот на секоја измината година, за 2019 година има направено пропуст нема донесено
одлука за финансиски средства на истото лице за тоа сега се предлага и двете да бидат
опфатени додека за 2021 ќе биде донесена  на крајот на 2021 година или почетокот на
2022 година за лицето надворешен член. Рече дека без таа комисија не може да бидат
одобрени урбанистичките планови. Надворешниот член треба да биде не вработен во
општина Василево.

Немаше друг пријавено за збор тринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-одлука за
утврдување на надоместок на надворешен член во Комисијата за урбанизам на општина
Василево беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина
Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и воздржани,, 2

14.

По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред: Донесување на
Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Илиов Ацо од. с. Добрашинци. за
збор се јави Атанас Ристов член на Советот на општина Василево рече дека се работи за
дете кое има лежано во болница потребни му се средства за да ги покрие трошковите
негов предлог е  да се доделат финансиски средства во износ од 18 000 денари по

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Атанас Ристов да се доделат финансиски
средства во износ од 18000 денари по Барањето поднесено од Илиов Ацо од. с.
Добрашинци беше ставен на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на
општина Василево ја усвои со 10гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Четиринаесетата точка Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства
поднесено од Илиов Ацо од. с. Добрашинци, со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 18000 денари беше ставена на гласење од вкупно



присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и
,, воздржани,, нема.

15.

По отворената расправа по петнаесетата точка од дневниот ред: Предлог – Одлука за
сопствено учество на општина Василево во реализацијата на основен проект за реконструкција,
санација и адаптација на постоен објект Дом на култура за збор се јави Сања Христова побара
образложение.

Верче Миткова представник од општинската аддминистрација  во образложението рече
дека слична одлука беше донесена на предходната седница не се одеше со измена самата
одлука да не дојде до забуна во бирото за финансиска подршка, измена на делот се
однесува финансиите што треба Бирото за регионален развој да ги одобри  со предходната
одлука, износот на Бирото за финансиска порпшка беше 10,853.337 денари, сега нивното
учество се зголемува на 11.695.283 денари, доколку се одобри проектот вкупната вредност
од  учество во Бирото се зголемува за 1.000 000 денари. Во членот 3 има наведено дека
Предходната Одлука што е донесена веќе престанува да важи.

Немаше друг пријавено за збор петнасетата точка од дневниот ред: Предлог – Одлука за
сопствено учество на општина Василево во реализацијата на основен проект за реконструкција,
санација и адаптација на постоен објект Дом на култура беше ставена на гласење од вкупно
присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и
,, воздржани,, нема.

16.

По отворената расправа по шеснаесетата точка од дневниот ред: Предлог – Одлука  за
сопствено учество на општина Василево во реализацијата на основен  проект за реконструкција
на улица од црква Пресвета Богородица до ООУ„Гоце Делчев-“, Василево, за збор се јави Марјан
Трајков  член на Советот на општина Василево праша точно за која страна станува збор.

Горан Андонов представник од општинската аддминистрација според проектот се работи за
реконструкција  на улица во Василево од црквата до основното училиште „Гоце Делчев-“,
Василево се работи за  Ничевската маала за таа улица, бидејќи улицата што е од поштата до
црквата е реализирана, реконструирана е има осветлување има и тротоар, останат е другиот дел
од улицата од другата страна.

Немаше друг пријавено за збор шеснаесетата точка од дневниот ред: Предлог – Одлука  за
сопствено учество на општина Василево во реализацијата на основен  проект за реконструкција
на улица од црква Пресвета Богородица до ООУ„Гоце Делчев-“, Василево беше ставена на
гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 10
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.



17.

По отворената расправа по седумнаесетата точка од дневниот ред: Предлог- Програма за
измена на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2021
година, немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно присутни 10
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и
воздржани,, 2

18.

По отворената расправа по осумнаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука
по Барање за финансиски средства поднесено од Шаинова Нигар од. с. Градашорци. збор
се јави Илми Мустафов член на Советот на општина Василево предложи  да се доделат
финансиски средства во износ од 6000 денари по Барањето поднесено од Мустафов
Демирјаша од с. Градашорци;

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Илми Мустафов  да се доделат финансиски
средства во износ од 6000 денари по Барањето поднесено за финансиски средства
поднесено од Шаинова Нигар од. с. Градашорци. беше ставен на гласење од вкупно
присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,
нема и ,, и воздржани,, нема.

Осумнаесетата точка: Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства
поднесено од Шаинова Нигар од. с. Градашорци., со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 6000 денари беше ставена на гласење од вкупно
присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и
,, воздржани,, нема.

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Крстe Панев
ја затвори  44- та  седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

Претседател
Крсте Панев




