
З А П И С Н И К 

 

Од 43- та редовна седница на Советот на општина Василево 

 

 

        Советот на општина Василево ја одржа 43-та редовна седница на ден 31.08.2016 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: Сашко Георгиев, 

Душко Атанасов, Верица Ичева и Силвана Јованова.  

       На седницата присуствуваше Славе Андонов извршител во одделението за нормативно 

правни работи  и средствата за јавно информирање.        

       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи 

дневниот ред за работа на седницата 43 –та седница го стави на гласење Записникот од 42-та 

седница на Совет на општина Василево одржана на ден 27.07.2016 година   од 11 присутни 

советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ 

нема. 

        Записникот од вонредната седница одржана на 08.08.2016 го стави на гласење од 11 

присутни советници, Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и 

„воздржани“ нема. 

 

       За работа на 43-та  седницата на Советот на општина Василево беше предложен следниот 

дневен ред 

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

 

1.Предлог- Програма за изменување и дополнување за спорт, рекреација и манифестации на 

подрачјето на општина Вас илево за 2016 година. 

2.Донесување на Одлука по Барањето поднесено од ЛД „ Фазан“ Василево. 

 

        По отворената расправа по дневниот ред за работа на 43- та седница на Совет на општина 

Василево  за збор се јави Катерина ф.Петревска член на Советот на општина Василево 

предложи надополнување на дневниот ред како трета точка од дневниот ред да биде: Барање 

од ЈОУДГ„Прва радост“ Василево. 

         Немаше друг пријавено за збор предлогот на Катерина ф.Петревска како трета точка од 

дневниот ред да биде: Барање од ЈОУДГ„Прва радост“ Василево, беше ставен на гласење од 11 

присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и 

„воздржани“ нема.  

        Дневниот ред со направените надополнувања како трета точка од дневниот ред да биде: 

Барање од ЈОУДГ„Прва радост“ Василево, беше ставен на гласење од 11присутни советници 

Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема. 

 

1. 

       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев рече дека поради немање 

кворум за работа Комисијата за Општествени дејности не се состана предлага до Советот да ја 

разгледа и усвои Предлог- Програма за изменување и дополнување за спорт, рекреација и 

манифестации на подрачјето на општина Василево за 2016 година,. 

        По отворената расправа по првата точката: Предлог- Програма за изменување и 

дополнување за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево 

за 2016 година, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од 11присутни советници 

Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема. 

 

 

 



2. 

        По отворената расправа по втората точка: Донесување на Одлука по Барањето 

поднесено од ЛД „ Фазан“ Василево. за збор се јави Драги Митев претседател на Советотт на 

општина Василево рече дека поради немање кворум за работа комисијата за финансии не се 

состана.    Негов предлог е по Барањето поднесено од ЛД „ Фазан“ Василево да се доделат 

финансиски средства во висина од 35.000 денари. 

         Немаше друг пријавено за збор предлогот на Драги Митев да се одобрат финаннсиски 

средства во висина од 35.000 по Барањето поднесено од ЛД „ Фазан“ Василево, беше ставена 

на гласење од 11присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, 

„против“ и „воздржани“ нема. 

       Точката: Донесување на Одлука по Барањето поднесено од ЛД „ Фазан“ Василево. 

заедно со предложениот предлог да се одобрат финаннсиски средства во висина од 35.000 по 

Барањето поднесено од ЛД „ Фазан“ Василево, беше ставена на гласење од 11присутни 

советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ 

нема. 

 

3. 

       По отворената расправа по третата точка: Барање од ЈОУДГ„Прва радост“ Василево, 

никој не се јави за збор беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на 

општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема. 

 

 

 

 

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советотот на општина Василево  Драги Митев ја 

затвори 43-та седница на Советот на општина Василево.  

 

Записничар:  

Зора Коларова                                                                   Совет на Општина Василево 

                                                                                                                      Претседавач: 

                                                                                                                    Драги Митев 

 


