
З А П И С Н И К

Од 9-та редовна  седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 9-та редовна  седница  на ден 30.04.2018 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 членовите Сања Стојанова, Бранко

Трајков и Блаже Коцев
На седницата присуствуваш Верче Миткова, Славе Андонов и Соња Иванова претставници од

општинската аддминистрација
По отворената расправа по записникот од осмата седница на Совет на општина Василево

одржана на ден 30.03.2018 година немаше забелешќи, беше ставен на гласење од вкупно
присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

За работа на деветата седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2018 година за периодот од 01.01.2018 до
31.03.2018 година ( К-1).

2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од
01.01.2018 до 31.03.2018 година ( К-2).

3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за
периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година ( К-3).

4.Донесување на Одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Малинов Костаке од
с.Нивичино.

5. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Здружение пинг –
понгарски клуб за лица со инвалидност  ,, Астраион спорт плус ,, Струмица .

6. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Црковен одбор на
црква св.Спас од с.Дукатино .

7. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Здружение на
Земјоделски производители  ,, Агросојуз ,, Василево .

8. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Ловечко друштво
,,Фазан ,, Василево .По отворената расправа по дневниот ред за работа на деветата седница на Совет наопштина Василево за збор се јави Костадинка Печеникова член на Советот на општина Василево



за надополнување на дневниот ред, предлага како 9 –та точка од дневниот ред да
биде:Донесување Одлука  по Барањето за финансиски средства  поднесено од Анка Пешева с.
Владевци

И како 10 – та точка од дневниот ред да биде Донесување Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Сојузот на Здруженија на тутунопроизводители ,,Басмак Василево с .
Василево

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Костадинка Печеникова Како 9 – та точка од
дневниот ред да биде Донесување Одлука  по Барањето за финансиски средства  поднесено од
Анка Пешева с. Владевци беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на
општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
И вториот предлог на Костадинка Пеценикова како 10-та точка од дневниот ред да биде:
Донесување Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Сојузот на Здруженија на
тутунопроизводители,, Басмак Василево с . Василево беше ставен на гласење од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

Дневниот ред со направените надополнувања Како Како 9 – та точка од дневниот ред да
биде Донесување Одлука  по Барањето за финансиски средства поднесено од Анка Пешева с.
Владевци
И како 10-та точка од дневниот ред да биде: Донесување Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Сојузот на Здруженија на тутунопроизводители,, Басмак Василево с .
Василево, беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина
Василево ги усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема

1.
По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Квартален извештај за

извршување на Буџетот за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година ( К-1). за збор се јави
Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој рече
дека поради немање кворум за работа комисијата не се состана
Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2018 година за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година ( К-1).
беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои
со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.2.

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: . Квартален извештај за доспеаните а
неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година ( К-2).
За збор се јави Александра Христова член на Советот на општина Василево од советничката група
на ВМРО-ДПМНЕ побара образложение по кварталниот извештај за периодот 01.01.2018 до
31.03.2018година.
Соња Иванова претставник од општинската аддминистрација одговорна во одделението за
финансии даде образложение околу реализацијата на Буџетот за првиот квартал од 2018 година
рече дека сите три, Кварталниот извештај за извршување на Буџетот (К-1), Кварталниот
извештај за доспеаните а неизмирени обврски (К-2) и Кварталниот извештај за промените
на состојбата на задолжувањето (К-3), за периодот 01.01.2018 до 31.03.2018 година
реализацијата е во рамките на очекувањата. Реализацијата кај основниот Буџет на
општина Василево е 11,83% или од планирани 112 000 000 денари реализирани се 13 243
636 ден. Кај блок дотациите од планирани 64 550 000 ден, реализирани се 15 806 419 ден.
или изразено во проценти 24,49%. Кај самофинансирачките активности реализацијата е
12,23% , кај кредите реализацијата е 91,37% односно од 7 700 000 ден, реализирани се 7



035 021 ден. Единствено никаква реализација нема кај донациите каде се планирани
средства во висина од 7 700 000 ден.Кај приходите, во делот на даночните приходи
реализацијата е 17,69% или од планирани 22 260 000 ден. реализирани се 3 935 928 ден.
Во категоријата неданочни приходи реализацијата е 9,53 % односно од планирани 1 820
000 ден. реализирани се 173 462 ден. Реализацијата кај капиталните приходи е 6,03% или
од планирани 40 163 952 реализирани се 2 424 011 ден. Во делот на трансфери и донации
каде се планирани приходите во износ на 47 756 048 ден. реализацијата е 6 713 235 ден.
односно 14,06%. Во расходниот дел, од планираните 112 000 000 ден. реализацијата е
11,63 % односно изразено во номинална вредност тоа изнесува 13 019 687денари. Што се
однесува до кварталниот извештај за доспеани а неизмирени обврски во текот на
периодот 01.01.2018 до 31.03.2018 година долгот на општина Василево изнесува 1 215 334
денари. Во делот на задолжувањата на општината и јавните претпријатија , како што беше
образложено на седницата, исплатата на кредитите што ги има општина Василево а тоа се
кредитот за изградба на водоводната мрежа во Чанаклија, и кредитот за изградба на
улицата во Нова Маала и за реконструкција на улицата во Пиперево се отплаќаат со
предвидената динамикНемаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот ред: Квартален
извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2018 до
31.03.2018 година ( К-2). беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни  советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема. 3.По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: . Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2018 до
31.03.2018 година ( К-3). немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупно12 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,,против,,  и ,, воздржани,, нема.

4
По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по

Барање за финансиска помош поднесено од Малинов Костаке од с.Нивичино., за збор се јави
Атанас Ристов негов предлог е да се доделат средстсва во висина од 10.000 денариНемаше друг пријавено за збор предлогот на Атанас Ристов да се доделат средстсва во
висина од 10.000 денари беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутни  советници Советотна општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.Четвртата точка точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање за финансиска
помош поднесено од Малинов Костаке од с.Нивичино, со усвоениот предлог да се доделат
средстсва во висина од 10.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно 12 присутнисоветници  Советот на општина Василево ја усвои со 12 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 Здружение пинг – понгарски клуб за лица со
инвалидност  ,, Астраион спорт плус ,, Струмица, за збор се јави Атанас Ристовчлен на Советот на
општина Василево негов предлог е да се доделат средстсва во висина од 10.000 денари



Немаше друг пријавено за збор  предлогот на Атанас Ристов да се доделат средстсва во
висина од 10.000 денари беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутни  советници Советотна општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.Петата точка  точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање за финансиски
средства поднесено од Здружение пинг – понгарски клуб за лица со инвалидност  ,, Астраион
спорт плус ,, Струмица, со усвоениот предлог да се доделат средстсва во висина од 10.000
денари беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни  советници  Советот на општинаВасилево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

6.По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Црковен одбор на црква св.Спас од с.Дукатино .
за збор се јави Атанас Ристов негов предлог е да се доделат средстсва во висина од 10.000 денариНемаше друг пријавено за збор  предлогот на Атанас Ристов да се доделат средстсва во
висина од 10.000 денари беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутни  советници Советотна општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.Шестата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства
поднесено од Црковен одбор на црква св.Спас од с.Дукатино.,, со усвоениот предлог да се
доделат средстсва во висина од 10.000 денари беше ставена на гласење од вкупно 12присутни  советници  Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,,против,,  и ,, воздржани,, нема.

7.По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Здружение на Земјоделски производители  ,,
Агросојуз ,, Василево за збор се јави Атанас Ристов  негов предлог е да се доделат средстсва во
висина од 8.000 денариНемаше друг пријавено за збор  предлогот на Атанас Ристов да се доделат средстсва во
висина од 8.000 денари, беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутни  советници Советотна општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против, нема, и ,, воздржани,, 2.Седмата точка  од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање за финансиски
средства поднесено од Здружение на Земјоделски производители  ,, Агросојуз ,, Василево.,, соусвоениот предлог да се доделат средстсва во висина од 8.000 денари беше ставена нагласење од вкупно 12 присутни советници  Советот на општина Василево го усвои со 10гласа,, за,, ,, против, нема, и ,, воздржани,, 2.

8.По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање
за финансиски средства поднесено од Ловечко друштво ,,Фазан ,, Василево, за збор се јави Атанас
Ристов  негов предлог е да се доделат средстсва во висина од 10.000 денари



Немаше друг пријавено за збор  предлогот на Атанас Ристов да се доделат средстсва во
висина од 10.000 денари беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутни  советници Советотна општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против1, и ,, воздржани,, 2.Осмата точка  од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства
поднесено од Ловечко друштво ,,Фазан ,, Василево со усвоениот предлог да се доделат средстсва
во висина од 10.000 денари беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни  советнициСоветот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против, нема, и ,, воздржани,, 2.9.По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Донесување Одлука  по
Барањето за финансиски средства  поднесено од Анка Пешева с. Владевци, за збор се јави
Костадинка Печеников  нејзин предлог е да се доделат средстсва во висина од 5.000 денариНемаше друг пријавено за збор  предлогот на Костадинка Печеникова да се доделат
средстсва во висина од 5.000 денари беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутнисоветници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против, и ,, воздржани,,нема.Деветата точка  од дневниот ред: Донесување Одлука  по Барањето за финансиски
средства  поднесено од Анка Пешева с. Владевци со усвоениот предлог да се доделат
средстсва во висина од 5.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно 12 присутнисоветници  Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против, , и ,, воздржани,,нема. 10.По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред Донесување Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Сојузот на Здруженија на тутунопроизводители,,
Басмак Василево с . Василево, за збор се јави Костадинка Печеников  нејзин предлог е да се
доделат средстсва во висина од 8.000 денариНемаше друг пријавено за збор  предлогот на Костадинка Печеникова да се доделат
средстсва во висина од 8.000 беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутни  советнициСоветот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против нема, и ,, воздржани,, 1.Десетата точка  од дневниот ред: Донесување Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Сојузот на Здруженија на тутунопроизводители,, Басмак Василево с .
Василево со усвоениот предлог да се доделат средстсва во висина од 8.000 денари бешеставена на гласење од вкупно 12 присутни  советници  Советот на општина Василево гоусвои со 10 гласа,, за,, ,, против, , нема и ,, воздржани,, 1.
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев јазатвори  деветата  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова Совет на општина ВасилевоПретседател,

Крсте Панев


