
З А П И С Н И К

Од 55- та редовна седница на Советот на општина Василево

         Советот на општина Василево ја одржа 55-та редовна седница на ден 28.06.2017 година
(Среда) со пoчеток во 14,00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
       Седницата ја свика и ја водеше Драги Митев претседател на Советотна општина Василево,

На седницата од оправдани причини не присуствуваа советниците:  Сашко Димитриев,
Верица Ичева, Гонце Ангелова, Јован Пелтековски и Сашко Георгиев.
        На седницата присуствуваше Славе Андонов извршител во одделението за нормативно
правни работи.
       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на педесет и петата  седница на Совет го стави на гласење записниците од 53-та и 54-
та седница на Совет на општина Василево.
       Записникот од 53 –та седница на Совет на општина Василево одржана на ден 27.04.2017
година беше ставен ба гласење и  без забелешки  од 11 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
        Записникот од 54-та седница на Совет на општина Василево одржана на ден 11.05.2017
година беше ставен ба гласење  и без забелешки  од 11 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

         За работа на 55- 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 потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниоте објекти-
викендица на  к.п.бр.981 во КО Добрашинци вон.гр .

2. Предлог – Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниоте објекти-
викендица на  к.п.бр.396 во КО Василево вон.гр .

3. Предлог – Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-фарма
и помошен објект на  к.п.бр.151 во КО Василево .

4. Предлог – Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-
помошен објект на  к.п.бр.459 во КО Градашорци .

5. Предлог – Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-
помошен објект на  к.п.бр.109 во КО Градашорци .

6. Предлог – Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-
помошен објект на  к.п.бр.432 во КО Градашорци .



По отворената расправа по дневниот ред за збор се јави Катерина ф. Петревска предложи
надополнување на дневниот ред, како седма точка од дневниот ред да биде: Барање на
финансиска помош за учество во надпревар на Меѓународна олимпијада по Хемија  во Банкок,
Тајланд од 05-15 Јули 2017 година.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Катерина ф. Петревска како седма точка од
дневниот ред да биде: Барање на финансиска помош за учество во надпревар на Меѓународна
олимпијада по Хемија  во Банкок, Тајланд од 05-15 Јули 2017 година, беше ставен ба гласење  од
11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
        Дневниот ред за работа на 55 – та седница на Совет на општина Василев со
направените дополнувања како седма точка од дневниот ред да биде: Барање на финансиска
помош за учество во надпревар на Меѓународна олимпијада по Хемија  во Банкок, Тајланд од 05-
15 Јули 2017 година.беше ставено на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 11  гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

1.

         По отворената расправа по првата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-викендица на  к.п.бр.981 во КО Добрашинци вон.гр  за збор
се јави Драги Митев претседател на Комисијата за Урбанизам комунални дејности и заштита на
животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа и без дискусиии од 4 присутни
члена  ја усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема. Предлага и Советот да ја разгледа и
усвои.

        Немаше друг пријавено за збор првата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-викендица на  к.п.бр.981 во КО Добрашинци вон.гр.беше
ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11  гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.

2.

         По отворената расправа по втората точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-викендица на  к.п.бр.396 во КО Василево вон.гр, за збор се
јави Драги Митев претседател на Комисијата за Урбанизам комунални дејности и заштита на
животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа и без дискусиии од 4 присутни
члена  ја усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема, предлага и Советот да ја разгледа и
усвои.

          Немаше друг пријавено за збор втората точка:Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-викендица на  к.п.бр.396 во КО Василево вон.гр, беше
ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11  гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.

3.

         По отворената расправа по третата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-фарма и помошен објект на  к.п.бр.151 во КО Василево, за



збор се јави Драги Митев претседател на Комисијата за Урбанизам комунални дејности и заштита
на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа и без дискусиии од 4
присутни члена  ја усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема, предлага и Советот да ја
разгледа и усвои.

        Немаше друг пријавено за збор третата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-фарма и помошен објект на  к.п.бр.151 во КО Василево, беше
ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11  гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.

4.

        По отворената расправа по четвртата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-помошен објект на  к.п.бр.459 во КО Градашорци за збор се
јави Драги Митев претседател на Комисијата за Урбанизам комунални дејности и заштита на
животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа и без дискусиии од 4 присутни
члена  ја усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема, предлага и Советот да ја разгледа и
усвои.

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка: : Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-помошен објект на  к.п.бр.459 во КО Градашорци, беше
ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11  гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.

5.
         По отворената расправа по петата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-помошен објект на  к.п.бр.109 во КО Градашорци, за збор се
јави Драги Митев претседател на Комисијата за Урбанизам комунални дејности и заштита на
животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа и без дискусиии од 4 присутни
члена  ја усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема, предлага и Советот да ја разгледа и
усвои.
          Немаше друг пријавено за збор петата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-помошен објект на  к.п.бр.109 во КО Градашорци, беше
ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11  гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.

6.

         По отворената расправа по шестата точка:  Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-помошен објект на  к.п.бр.432 во КО Градашорци. за збор се
јави Драги Митев претседател на Комисијата за Урбанизам комунални дејности и заштита на
животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа и без дискусиии од 4 присутни
члена  ја усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема,  предлага и Советот да ја разгледа и
усвои.
         Немаше друг пријавено за збор шестата точка: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-помошен објект на  к.п.бр.432 во КО Градашорци, беше



ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11  гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.

7.
         По отворената расправа по седмата точка: Барање на финансиска помош за учество во
надпревар на Меѓународна олимпијада по Хемија  во Банкок, Тајланд од 05-15 Јули 2017 година за
збор се јави Силвана Јованова член на Советот на општина Василево   рече дека во однос на оваа
точка поради скромниот Буџет општина Василево не е во можност да доспее на бараните
средства.

Немаше друг пријавено за збор: Барање на финансиска помош за учество во надпревар на
Меѓународна олимпијада по Хемија  во Банкок, Тајланд од 05-15 Јули 2017 година, беше ставено
на гласење од 11 присутни советници гласаа „за“, нема „против“ нема  и „воздржани“ 11 при што
Советот на општина Василево не го усвои Барањето

По исцрпениот дневен ред претседателот на  Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 55-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Дragi Mitev


