
З А П И С Н И К

Од 57- та редовна седница на Советот на општина Василево

       Советот на општина Василево ја одржа 57-та редовна седница на ден  30.08.2017 година
(Среда) со пoчеток во 12.00 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: Силвана Јованова, Јован
Пелтековски, Верица Ичева, Гонца Ангелова и Сашко Димитриев

       На седницата присуствуваа и средствата за јавно информирање,
       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на 57 – та седница отвори расправа по Записникот од 56-та седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 28.07.2017 година од 10 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 10 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема
      За работа на 57 –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 места на кои е дозволено да се истакнат изборни
плакати за изборите во 2017 година со обезбедени еднакви услови на сите
организатори на изборната кампања во општина Василево.

         По Отворената расправа по дневниот ред за работа на 57-та седница на Советот на општина
Василево за збор се јави Катерина Ф. Петревска член на Советот на општина Василево од
советницката група на ВМРО-ДПМНЕ заради надополнување на дневниот ред со 3 дополнителни
точки  предлага како втора точка од дневниот ред да биде: Годишен Извештај за работа на
ЈОУДГ„Прва Радост“општина Василево за воспитна септември 2016 година- август 2017 година,
како трета точка: Донессување Одлука по Барањето за спонзорство од Ловното друштво ,, Фазан“
од Василево и како четврта тоцка од дневниот ред да биде: Измена на член во Управниот Одбор во
ЈОУДГ„ Прва Радост Василево“ се менува Лела Митев на нејзино место се назначи  Наташа
Велкова
 Немаше друг пријавено за збор предлозите на Катерина Ф. Петревска да се надополни дневниот
ред со три нови дополнителни точки:
 како втора точка од дневниот ред да биде: Годишен Извештај за работа на ЈОУДГ„Прва
Радост“општина Василево за воспитна септември 2016 година - август 2017 година,
како трета точка: Донессување Одлука по Барањето за спонзорство од Ловното друштво ,, Фазан“
од Василево и како четврта точка од дневниот ред да биде:
Измена на член во Управниот Одбор во ЈОУДГ„ Прва Радост Василево“ се менува Лела Митев на
нејзино место се назначи  Наташа Велкова беа ставени  на гласење од 10 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема.

 Дневниот ред  со направените надополнувања како втора точка од дневниот ред да биде:
Годишен Извештај за работа на ЈОУДГ„Прва Радост“општина Василево за воспитна септември
2016 година - август 2017 година,
како трета точка: Донессување Одлука по Барањето за спонзорство од Ловното друштво ,, Фазан“
од Василево
 и како четврта точка од дневниот ред да биде:
Измена на член во Управниот Одбор во ЈОУДГ„ Прва Радост Василево“ се менува Лела Митев на
нејзино место се назначи  Наташа Велкова беа ставени  на гласење од 10 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема.



       Дневниот ред  со направените надополнувања како втора точка од дневниот ред да биде:
Годишен Извештај за работа на ЈОУДГ„Прва Радост“општина Василево за воспитна септември
2016 година - август 2017 година,
како трета точка: Донессување Одлука по Барањето за спонзорство од Ловното друштво ,, Фазан“
од Василево
 и како четврта точка од дневниот ред да биде: Измена на член во Управниот Одбор во ЈОУДГ„
Прва Радост Василево“ се менува Лела Митев на нејзино место се назначи  Наташа Велкова беше
ставен  на гласење од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа
„за“ „против“ и „воздржани“ нема.

1.
Поради немање кворум за работа комисијата за Статут и Прописи не се состана,

Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев отвори расправа по првата точка од
дневниот ред: Предлог – Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат
изборни плакати за изборите во 2017 година со обезбедени еднакви услови на сите
организатори на изборната кампања во општина Василево, никој не се јави за збор  беше
ставена на гласење од -10 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа
„за“ „против“ и „воздржани“ нема.

2.
        По отворената расправа по втората точка: Годишен Извештај за работа на ЈОУДГ„Прва
Радост“општина Василево за воспитна септември 2016 година- август 2017 година, никој не се
јави за збор беше ставена на гласење  од 10 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 7 гласа „за“ „против“ нема  и „воздржани“ 3.

3.
По отворената расправа по третата точка: Донессување Одлука по Барањето за спонзорство

од Ловното друштво ,, Фазан“ од Василево Катерина Ф. Петревска предложи да се доделат
средства во висина од 10.000 денари.
         Немаше друг пријавено за збор предлогот на Катерина Ф. Петревска да се доделат средства
во висина од 10,000 денари по Барањето за спонзорство од Ловното друштво ,, Фазан“ од Василево
збор,  беше ставен на гласење од -10 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со 10 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема.
        Точката: Донессување Одлука по Барањето за спонзорство од Ловното друштво ,, Фазан“ од

Василево со усвоениот предлог на Катерина Ф. Петревска да се доделат средства во висина од
10,000 денари,  беше ставен на гласење од -10 присутни советници Советот на општина Василево
ја усвои со 10 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема.

4.
По отворената расправа по четвртата точка: Измена на член во Управниот Одбор во ЈОУДГ„

Прва Радост Василево“ се менува Лела Митев на нејзино место да се назначи  Наташа Велкова,
никој не се јави за збор, беше ставена  на гласење од 10 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 10 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 57-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

Претседавач:
Драги Митев


