
 

З А П И С Н И К 

Од вонредна седница на Советот на општина Василево 

 

 

        Советот на општина Василево одржа вонредна седница на ден 08.08.2016 година 

(Понеделник) со пчеток 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: Силвана 

Јованова,Сашко Георгиев, Силвана Јованова, Душко Атанасов, Гонца Ангелова и Сашко 

Димитриев и Марјан Јанев.        

      На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево  и 

средствата за јавно информирање.        

       Претседателот на Советот Драги Митев Оправданоста на итноста за свикување на 

вонредна седница на Советот на опшштина Василево ја стави на гласење, од 8 присутни 

советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема 

при што констатира оправданоста на итноста за свикување на вонредна седница на Советот на 

општина Василево  е усвоена. 

       За работа на вонредната седницата беше предложен следниот дневен ред: 

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

 

 

1. Предлог- Одлука за доделување финансиски средства за солидарност од невремето 

што го зафати град Скопје и околината на 6 Август 2016  

 

 

1. 

        Градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов како предлагч на Предлог- 

Одлука за доделување финансиски средства за солидарност од невремето што го зафати град 

Скопје и околината на 6 Август 2016 година  даде образложение за итноста за свикување на 

вонредна седница која што е свикана поради невремето кое што го зафати градот Скопје и 

околината каде што е предизвикана голема материјална штета и човечки жртви. Општина 

Василево секогаш била  хумана да помогне и овој пат ќе вложи напори и Советот на општина 

Василево ќе учествува се што е во можност да помогне во донирање на финансиски средства, 

предлага Советот на општина Василево да ја усвои Предлог- Одлуката за доделување 

финансиски средства за солидарност во висина од 100.000 денари и апелира до сите грагани во 

општина Василево  сите што се во можност да помогнат да донират на било каков начин 

облека, храна и хигиенски средства во загрозените подрачја. Исто така по медиумите 

функционира  и жиро сметка каде што може секој поединечно средства да донира.  

       Немаше друг пријавено за збор Предлог- Одлука за доделување финансиски средства 

во висина од 100.000 денари за солидарност од невремето што го зафати град Скопје и 

околината на 6 Август 2016, беше ставена на гласење од 8 присутни советници Советот на 

општина Василево го усвои со 8 гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема 

 

По исцрпениот дневен ред  претседателoт на Советот  Драги Митев ја затвори  вонредната 

седница на Советот на општина Василево.  

 

Записничар:  

Зора Коларова                                                                 Совет на Општина Василево 

                                                                                                                   Претседавач: 

                                                                                                                   Драги Митев 

 

 



 


