
З А П И С Н И К

Од 45-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 45-та редовна  седница  на ден 31.05.2021 година
(Понеделник) 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, Неџат Меминов ,  Марјан Трајков и Ракип Асанов..

На седницата присуствуваше: Верче Миткова  претставник од општинската аддминистрација

Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 45-та седница на Советот на општина
Василево беше отворена расправа по записникот од 44-та седница  на Совет на општина Василево
одржана на ден 29.04.2021 година, немаше пријавено за збор беше ставен на гласење од вкупно
присутни 9 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

За работа на 45- та седница на Совет на општина Василево беше предложен следниот дневен ред.

1. Стручно мислење за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на
вектор преносливите заболувања на територијата на општина Василево;

2. Предлог-акционен план за ставање под контрола на вектор преносливите заболувања со
примена на краткорочни и долгорочни мерки во општина Василево;

3. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“, Василево;
4. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Горан Коцев од с.

Едрениково.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 45- та седница на Совет на општина Василево
за збор се  јави Блаже Коцев член на Советот на општина предложи надополнување на дневниот
ред со две дополнителни точки:

Како  5- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од Драги Илиев од с. Едрениково.

Како  6- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Oдлука за одобрување на финансиски
средства на Сузана Таушанова од Струмица  за лекување на Стефан Таушанов.

Немаше друг пријавено за збор предлог на Блаже Коцев како како 5- та дополнителна точка од
дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од
Драги Илиев од с. Едрениково, беше ставен на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот
на општина Василево го усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 2



Вториот предлог на Блаже Коцев како 6 – та дополнителна точка од дневниот ред да биде:
Oдлука за одобрување на финансиски средства на Сузана Таушанова од Струмица  за лекување на
Стефан Таушанов, беше ставен на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина
Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Дневниот ред за работа на 45-та седница на Совет на општина Василево со усвоените два
предлози на Блаже Коцев за надополнување на дневниот ред

Како  5- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од Драги Илиев од с. Едрениково.

Како  6- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Oдлука за одобрување на финансиски
средства на Сузана Таушанова од Струмица  за лекување на Стефан Таушанов, беше ставен на
гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема.

1.
Поради немање кворум за работа комисијата за Општествени дејности не се состана.

По  отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Стручно мислење за спроведување на
превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на
територијата на општина Василев, немаше пријавено за збор беше ставена на гласење од вкупно
присутни 9 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, и
воздржани,, нема.

2.

По  отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Предлог-акционен план за ставање под
контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во
општина Василево; немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно присутни 9
советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, и воздржани,, нема.

3.

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

По  отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“, Василево; за збор се јави Атанас Ристов член на
Советот на општина Василево предложи  да се доделат финансиски средства во износ од 25.000 .

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Атанас Ристов да се доделат финансиски средства во
износ од 25.000 денари по Барањето поднесено од ЛД „Фазан“, Василево; беше ставена на



гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево го усвои со 7 гласа,, за,, ,,
против,, 2 и ,, и воздржани,, нема.

Третата точка : Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ЛД
„Фазан“, Василево со усвоениот предлог да се доделат финансиски средства во износ од 25.000
денари беше ставена на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево ја
усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,,2 и ,, воздржани,, нема.

4.

По  отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од Горан Коцев од с. Едрениково.за збор се јави Атанас Ристов
член на  Советот на општина Василево предложи да се доделат средсва во износ од 20.000 денари.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Атанас Ристов  да се доделат финансиски средства во
износ од 20.000 денари по Барањето поднесено од Горан Коцев од с. Едрениково беше ставена на
гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои усвои со 9 гласа,,
за,, ,, против,,    ,, и воздржани,, нема.

Четвртата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за финансиски средства
поднесено од Горан Коцев од с. Едрениково со усвоениот предлог да се доделат средства во износ
од 20.000 денара беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина
Василево ја усвои усвои со 9 гласа,, за,, ,,против ,, и   ,, воздржани,, нема.

5.

По  отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за
финансиски средства поднесено од Драги Илиев од с. Едрениково за збор се јави Атанас Ристов
член на  Советот на општина Василево предложи да се доделат средсва во износ од 10.000 денари.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Атанас Ристов  да се доделат финансиски средства во
износ од 10.000 денари по  Барањето поднесено од Драги Илиев од с. Едрениково беше ставена на
гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево ја усвои усвои со 10
гласа,, за,, ,, против,,    ,, и воздржани,, нема.

Четвртата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за финансиски средства
поднесено од Драги Илиев од с. Едрениково со усвоениот предлог да се доделат средства во износ
од 10.000 денара беше ставена на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина
Василево ја усвои усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и   ,, воздржани,, нема.

6.

По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Oдлука за одобрување на финансиски
средства на Сузана Таушанова од Струмица  за лекување на Стефан Таушанов.



за збор се јави Атанас Ристов член на  Советот на општина Василево предложи да се доделат
средсва во износ од 15.000 денари.

Сања Стојанова предложи да се доделат средства во износ од 30.000 денари

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Атанас Ристов  да се доделат финансиски средства во
износ од 15.000 денари по  Барањето поднесено од Сузана Таушанова од Струмица за лекување на
Стефан Таушанов беше ставен на гласење од вкупно присутни 10 советници Советот на општина
Василево го усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,,нема ,, и воздржани,, 3.

Шестата точка од дневниот ред: Oдлука за одобрување на финансиски средства на Сузана
Таушанова од Струмица  за лекување на Стефан Таушанов со усвоениот предлог на Атанас Ристов
да се доделат средства во износ од 15.000 денара беше ставена на гласење од вкупно присутни 10
советници Советот на општина Василево ја усвои усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,,нема и
„воздржани,, 3

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Крстe Панев ја
затвори  45- та  седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова                                                                                       Совет на Општина Василево

Претседател
Крсте Панев


