ЗАПИСНИК
Од триесетата седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа триесетата седница на
ден 31.01.201(1 година ( понеделник) со почеток во 12.00 часот во
просториите на Домот на културата во Василево.
Седницата ја свика и ја водеше претседателот на Советот
Лилјана Соларова.
На седницата беа присутни сите петнаесет членови на Советот
на општина Василево.
На седницата покрај членовите на Советот присуствуваа: Ванчо
Стојанов градоначалник на општина Василево, Ристо Михаилов
раководител на одделението за финансирање, Буџет и локален
економски развој, Славе Андонов извршител во одделението за
нормативно правни работи и јавни дејности, Марјан Трајков
претставник од здружението,, Правдина,, и претставници од
средствата за јавно информирање.
По отворениот претрес по записникот од дваесет и деветата
седница на Советот на општина Василево за збор се јави Душко
Атанасов член од советничката група на НСДП рече дека има две
забелешки во записникот и инсестира да бидат исправени и тоа:
Првата забелешка е при неговото излаганје да се исправи во петата
страна од записникот каде што пишува: Околу програмата за
одржување на паркови и зеленило каде пишува: Освен парковите во
Ангелци, Градашорци и Василево други паркови нема, да се
избрише Ангелци и Градашорци и да стои: освен во Василево други
паркови нема. И втората забелешка е кога тој побара објаснуванје од
Ристо Михаилов претставник од општинската администрација да
одговори за кои зелени површини се работи и закуп на простории и
од кога заврши дискусијата Претседателката на Советот Лилјана
Соларова побара пауза од 5 минути што е и исправно. После
паузата и во истиот момент до самото давање на паузата рече дека
беа присутни 12 советници на седницата
каде пишува: По
направената пауза бидејќи никој не се јави за збор претседателката
на Советот Лилјана Соларова ја затвори расправата по првата
точката од дневниот ред и ја става на гласење од 8 присутни
советници гласаа 8 гласа „ за „ „ против,, и ,, воздржани,, нема. Ја
праша претседателката на Советот Лилјана Соларова каде беа
другите 5 советници.
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рече дека 5 советници не беа присутни на седницаѕа а :сац- ојл м п>а
не може да одговори.
Душко Атанасов рече дека тие беа на седница, беше побарано
пауза и после паузата зошто не беа повикани овие 5 советника од
што се исплаши позицијата, дали мислеа дека ќе немат мнозинство
за да се изгласа точката. Тие имаа мнозинство, седум советници беа
присутни. Праша каде беше советникот од ВМРО- ДПМНЕ. Рече
дека тие го чекаа советникот да дојде и да се качат да присуствуват
на седница а не тој да се крие во просториите и без да видат тие и
без да бидат повикана беа изгласани точките. Смета дека се прави
манипулација врз опозизијата. Претседателката на Советот го нема
тоа право. Рече дека требаше да бидат повикани советниците од
опозицијата. Во записникот добро е кажано дека никој не стана да
каже дека опозицијата ќе ја напушти седницата , ниту пак дека нема
да присуствува на седница. Побара извинување од претседателката
на Советот Лилјана Соларова. Рече дека и минатата година имаше
направено таква грешка се преќинаа седницата а имаше кворум за
работа а пред медиумите изјавија се преќинуват седницата поради
немање кворум за работа на седницата. На седницата не беше дадено
образложение на советниците зошто беше прекината туку право се
продолжи седницата.
За збор се јави Сашко Атанасов кординатор на советничката
група на СДСМ и тој се согласува со забелешките на Душко
Атанасов. Рече дека има уште една забелешка во неговиот записник
фалат дискусии и гласење од 1,2,3 точка. Незнае дали е тоа по
случајно техничка грешка или намерно што значи недостасува една
страна.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
рече дека тоа е забелешка до општинската администрација, односно
лицето кое е одговорно за записниците бидејќи се однесува за
недостаток на еден лист од записникот.
Ацо Ристов рече дека записникот и кај него не е комплетен
недостасува една страна фалат две три точки нема дискуси ниту
заклучоци по овие точки, незнае дали е тоа техничка грешка. Рече
дека има забелешка во записникот по првата точка од дневниот ред
се согласува со дискусиите на Душко Атанасов, не беше коректно
од страна на позицијата да советничките групи на СДСМ и НСДП да
не бидат повикани на седница. Рече дека тие излегоа надвор не со
цел да ја бојкотират седницата, ниту точката која беше на дневен ред
и незнае од кои причини сето тоа се направи на брзина. Рече дека
доказ за тоа беа и материјалите на колегите од опозицијата кој беа во
просторијата каде се одржува седницата. Смета дека позицијата
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точките да поминат полесно. Апелира вакнл /рсшќи во лдч <на да не
се повторуват.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
Забелешката на Душко Атанасов да се исправи во петата страна од
записникот каде штоа пишува: Околу програмата за одржување на
паркови и зеленило каде пишува: Освен парковите во Ангелци,
Градашорци и Василево други паркови нема, да се избрише Ангелци
и Градашорци и да стои: Освен паркот во Василево други паркови
нема, беше ставена на гласење од 14 присутни советници гласаа 13
гласа „ за „ „ против,, и „ воздржани,, нема при што констатира
Советот на општина Василево забелешката со усвоените забелешки
во записникот се усвоени.
Записникот од дваесет и деветата седница на Советот на
општина Василево заедно со усвоените забелешки беше ставен на
гласење од присутни 14 советника гласаа 8 гласа „ за „ „ против,, и „
воздржани,, нема при што констатира Советот на општина Василево
Записникот од дваесет и деветата седница заедно со усвоените
забелешќи е усвоен.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
рече дека со консултација на советничките групи има доставено
записник од вонредната седница што е одржана на ден 22.10. 2010
година што значи овој записник го нема како усвоен во архивата.
Рече дека незнае дали е изгласан или се работи за пропуст.
Записникот е доставен разгледан и беше отворена дискусија по
истиот записник од 22Л0.2010 година.
Бидејќи никој не се јави за збор записникот беше ставен на
гласење од 14 присутни советници гласаа 14 гласа,, за„ „ против,, и „
воздржани „ нема при што констатира Советот на општина
Василево записникот од вонредната седница од 22ЛО. 2010 година е
усвоен.
За работа на триесетата седница на Советот на општина
Василево беше предложен следниот дневен ред:
ДНЕВЕН Р Е Д
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина
Василево за извештајниот периот од 01.01 до 31.12.2010
година ( К-1)
2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски за
2010 година за период од 01.01 до 31.12.2010 година (К- 2)
3. Предлог - Одлука за формирање на заедничка комисија за
изготвување на акти.
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4. Донесување на Одлука но Bapaiwu) и фииансиЈки ерсдс! в i
поднесено од Најден Божинов.
5. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства
поднесеноод ловечкото друштво „ Фазан,, Василево
По отворената расправа по предложениот дневен ред за работа на
триесетата седница никој не се јави за збор дневниот ред беше
ставен на гласење од 14 присутни советници гласаа 14 гласа „ за
„ „ против „ и „ воздржани,, нема при што констатира Советот на
општина василево дневниот ред за работа на триесетата седница
на Советот на општина Василево е усвоен.
1.
Наташа Трајкова претседател на Комисијата за финансирање,
Буцет и локален економски развој рече дека на седницата на
Комисијата беше разгледан Квартален извештај за извршување на
Буџетот на општина Василево за извештајниот периот од 01.01 до
31.12.2010 година ( К-1) и Квартален извештај за доспеаните a
неизмирени обврски за 2010 година за период од 01.01 до
31.12.2010 година (К- 2) и двата извештаи комисијата ги усвои со
заклучок извештајот да се разгледа на самата седница бидејќи на
комисијата не присуствуваше претставник од општинската
администрациј а.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево даде
кратко образложение на извршувањето на Буџетот за изминатата
2010 година во периодот на 2010 година од 01.01 до 31.12.2010
година. Рече дека Буџетот на општина Василево за 2010 година
изнесува 102.066.181 денари од кои 95.452.826 денари се
реализирани или 93.5% доколку се подели поединично основниот
планиран Буџет од 52.545.126 денари има реализација од
46.507.092 денари или 88.5%, блок дотациите се реализирани во
целост 100%, самофинансирачките активности од планираните
1.975.242 денари реализирани се 1.399.921 или 70.80% и донации
од планираните 293.896 денари има реализација 242.830 денари
или 82.62%. Доколку се проследи подетално табелата од
прикажаните приходините приходи во основниот Буџет на
општина Василево од табеларниот приказ ќе се види дека само
даночните приходи од категорија 71 има реализација од 88.3%
според оваа може да се констатира дека овие приходи се
реализирани во предвидената динамика која беше зацртана во
Буџетот за 2010 година.
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градоначалникот бидејќи добро е прикажано во бројќи
табеларниот приказ кој е даден за извршување на буџетот на
општина Василево. Рече дека според неа Буџет од 110.000 000
денари е намален на 90.000 000 во извештајот изнесува 95.000 000
од кој за ООУ „ Гоце Делчев,, се одстапени 47.000 000 a
останатите 50.000 000 денари остануват како основен Буџет на
општината со кој градоначалникот заедно со советниците треба
да управува. Рече дека доколку од 50.000 000 се оделат како што
е прикажано во табелата 9.630.000 денари на истото се додаде
стоки и услуги 13.519.000 денари плус уште една ставка од
800.000 за привремени вработувања ќе се дојде до бројка од
23.000.000 кој што тоа се трошоци за плати кој треба да се
доделат на вработените од кој 800.000 денари за привремени
вработувања и другите се за плати на советниците и
градоначалникот и вработените во администрацијата. Што значи
се останати средства од 18.000 000 денари кој што треба да се
трошат за реализација на програми кој се донесени од сите
советници кој требаше да се реализират во текот на оваа година.
Рече дека може да се заклучи дека од истите тие програми има
реализирано само 3% и сега повторно се препишуват истите
програми да се реализират во 2011 година. Го замоли
градоначалникот да одговори на прашањето за реализација на
програмите бидејќи погрешно се мисли а не се гледа реализација
на програмите. Во табелата е кажано 96% реализација која што е
многу а резултат од тоа нема ништо. Од ставката стоки и услуги
од кој 13.500.000 денари се оделени за поправка и тековно
одржување 4.660.000 смета дека средсвата се многу и незнае
зошто овие средства се ставени баш во ставката стоки и услуги.
Зујца Печеникова праша дали со оваа сума се избегнуват тендери
за доделување на работа на партиски преврзаници или нешто
друго е во прашање. Рече дек од табелата се гледа дека има
средства потрошени за нафта, телефони од 4.000 000 денари кој
смета дека овие средства се многу и кога ќе се дојде до ставката
капитални расходи бројќите пак се повторуват. Инпулсите на
телефоните на советниците се намалени а сумите се зголемени
Марионка Георгиева побара објаснување од градоначалникот
од приходите кој се опчекуват да влезат во општината бидејќи од
образложението на градоначалникот на бројќите се гледа дека се
се реализира скоро од 90 до 100% исто во толкав процент на
реализација и расходите и на крајот резултат од тоа нема. Побара
од градоначалникот да одговори кои од програмите во 2010
година се реализирани, бидејќи со такво извршување на Буџетот
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распределени a од тоа нема никаков резултат. Конкрегно сака да
каже за село Градашорци од каде и погекнува рече дека имаше
две улици кој требаше да се асфалтират. Едната беше приоритет,
улица која води до училиштето и друга улица каде што живеат
250 жители се се одложува асфалтирањето на улиците од една на
друга година. Исто така прашањето се однесува и за канали кои
беа предвидени за ископување и набавка на канти за губре. Сите
тие програми што требаше да се реализират не се реализирани и
побара извештај
да даде градоначалникот за се што е
реализирано.
Ванчо Стојановградоначалник на општина Василево рече
дека во табелата точно е дадено за која услуга се однесува и
колку има потрошено. Што се однесува за прашањето за ставка
421 комунални услуги рече дека тука спаѓа и плаќање на струја
која спаѓа 40 - 50% од вкупната сума што е дадена , горивото,
електронската комуникација во општината. Во втората ставка за
привремени вработувања
точно е дека имаше привремени
вработувања во општина Василево во изминатата година, затоа
што општината имаше потреба за ангажирање на лица за
привремено вработување. Во однос на инвестициите општина
Василево во изминатиот период резултатите се ивидентни но
опозицијата несака да ги согледа, конкретно зборува за село
Градашорци и училиштето кое е заедничко со село Ангелци каде
има потрошено над 100.000 денари и доколку сакат советниците
од опозицијата сите капитални инвестиции да се набројат може
да се стори и тоа, меѓутоа и тие се сведоци дека годинава во
општина Василево се пуштија во употреба фудбалско игралиште,
исто така во село Градашорци беше изградено фудбалско
игралиште.
Марјомка Георгиева околу сумата која беше спомната од
100.000 000 денари каде е навед дека е издвоена за реновирање на
училиштето во село Ангелци и Градашорци од Буџетот на
општина Василев. Рече дека оваа сума е донација од Турција и
40% од сумата е донација од„Соко табак,, побара да им се
објасни на советниците и граѓаните со што помогна општината
за реновирање на училиштето. Рече дека нејзиното прашање беше
за улицата која води од асфалтот до училиштето во село Ангелци.
Побара објаснувањер од градоначалникот за сите програми што
се реализирани, бидејќи тоа претставува и чест за
градоначалникот за се што е реализирано.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече
дека не негира дека оваа инвестиција е од опшштина Василево.
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вложена во оваа населено место. Доколку советниците сакат
објаснување по програми во табелите детално е дадено се што е
реализирано. Доколку се заинтересирани наредната седница ќе
им биде дадено писмен извештај во кое населено место и што има
направено. Што се однесува за улицата што води до училиштето
советницката група на СДСМ не гласаше да се изгради улицата и
затоа не е изградена.
Маријонка Георгиева рече дека не сака да се демантира за
нешто што постои запишано во записниците и во медиумите. A
што се однесува за асфалтирање на улицата до училиштето рече
дека овој предлог беше лично нејзин подржан од советникот
Дајанчо Ефтимов. Улицата беше во преоритет да се реализира во
2010 година.
Дајанчо Ефтимов рече бидејќи станува збор за населено
место Градашорци и Ангелци што се однесува за патот до
училиштето и за реновирање на училиштето рече дека
советничката Марионка Георгиева негираше очигледно без
разлика од кој средства е реализирано смета дека тоа што е
направено е добро, безразлика од кај се средствата. Смета дека ќе
беше добро да се реализира и патот. A со коментарите кој беа
кажани од предходните дискутанти дека за реализација на
улицата не зависеше од 5 -те советника од опозицијата рече дека
тогаш Советот да биде помалку. Лично и тој се изјасни патот да
биде реализиран, имаше можност да се реализира без разлика од
каде ќе беа средствата опоцицијата не гласаше.
Марионка Георгиева рече дека точка на дневен ред има
квартален извештај за извршување на Буџетот за 2010 година за
средства кој се пристигнати и кој се потрошени а не се разговара
за објекти кој се реновирани. Смета дека ништо не се негира
лично и таа како советник присуствуваше на отварањето на
училиштето во село Ангелци несака да се негира нешто што не е
вистина. Нејзиното прашање е за асфалтирање на пат и праша
зошто не беше усвоена точката бидејќи тие се мнозинство 9
советника, требаше да се усвои точката иако смета дека знак
прашалник беше дали ќе се добиеше оваа донација за да се
реализира.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина
Василево кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
општина Василево за извештајниот периот од 01.01 до 31.12.2010
година (К-1) го стави на гласење од 15 присутни советници
гласаа 9 гласа,, за „ 6 „ против,, и „ воздржани „ нема при што
г
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за извршување на Буџетот на општинл ^аса.иво за извешгајниот
периот од 01.01 до 31.12.2010 година (К-1) е усвоен.
2.
Ристо
Михаилов
раководител
на
одделението
за
финансирање, Буџет и локален економски развој бидејќи е крај на
годината рече дека на оваа седница се разгледува значајна сума
на средства извршуване на Буџет во целокупната 2010 година во
областа на обврските. Рече дека минатата година на крајот на
годината и почетокот на 2010 година кога се разгледуваше
кварталниот извештај за извршување на 2009 година а тоа и
советниците ќе го забележат дека во текстуалниот дел К- 2
пишува дека се наследени обврски од 2009 година од 11.636.000
денари кој се надоврза и на предходните дискусии од страна на
советниците рече дека прилив има, извршувањето тече нормално.
Буџетот е со извршување од 93%. Рече дека беше поставено
прашањето зошто некои програми не се реализирани како што
беа зацртани во предходниот периот. Рече дека истите програми
кои беа зацртаниво 2009 година се продолжуват, бидејќи тие
програми се развојни и не завршуват во тековната година туку
завршуват во рок од 3, 4 па и 5 години. Продолжувајќи од 2007,
2008 до 2011 година одредени програми ќе се реализират дури во
2011 година. Има програми кои се започнати од 2007. 2008 и 2009
кој се реализирани во 2010 година. Затоа и самите бројќи дават
показател дека одредени програми кој не се реализирани 2010 ќе
продолжат да се реализират во 2011 година. Сумата е значајна
скоро 12.000.000 која не е за потценување. Од 20.000.000
реализација на програмите на извршување на буџетот до делот на
капиталните обврски има реализација 12.000.000 денари од
предходните програми изградени патишта , улици, водоводи. Тоа
е континуитет кој неможе да застане во 2010 година и да не се
реализира одреден дел на програмиво 2011 и 2012 година. Ристо
Михаилов претставник од општинската администрација даде
објаснуване на предходната точка од дневниот ред рече дека во
овој дел има обврски за 2011 година пренесени од 2.800.000
денари кој во 2011 ќе нема пренесени обврски. Дел од тие
програми кои беа зацртани во 2009 и 2010 се реализирани а дел
ќе бидат реализираниво 2011 година. Обврските се тековни и
може да се забележи дека капитални обврски има 500 000 денари.
Тие капитални обврски се за патот Ангелци - Седларци околу
360.000 денари обврски спрема „ Струмички Слив,, и дел од
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обврски се тековни од струја 600.000 денари за ноември и
деќември, фактурите не оеа стигнати ооврски за телефони на
општинската администрација. Сите обврски кој не се доспеани во
тековната 2010 година во месец деќември изнесуват 2.800.000
денари или 2.200 000 тековни обврски и 595.000 се капитални
обврски. Рече дека општина Василево се ослободи од обврските
од сите предходни години. Оваа година ќе почнат да се
реализират сите развојни програми кои заостанаа од предходните
години како што се изградба на одредени улици, патишта ,
водоводи, спортски терени. Доколку не се реализират 2011
година ќе продолжат да се реализират во 2012 и 2013 година.
Буџетот е проектиран за 3 години 2011 , 2012 и 2013 година и
сите тие програми кои беа усвоени во 2010 година како
престигнуват средства во приходниот дел така и ќе се реализират
програмите во расходниот дел. Рече дека годинава е успешно
завршено, многу малку обврски има останато.
Зујца Печеникова побара објаснување околу бројката
38.373.727 денари дали е валидна
Ристо Михаилов рече дека треба да се исправи и да стои
38.337.372 денари.
Зујца Печеникова рече дека многу прашања беа доставени до
градоначалникот a се даде само на едно. Гледа дека има голема
сума за телефони средства од 113.126 денари кој што се
пренесуват од година во година. Истото тоа го имаше во оваа
година и на крајот општината е должна за струја , гориво на ПТТ
услуги и побара објаснување од градоначалникот.
Ристо
Михаилов
раководител
на
одделението
за
финансирање, буџет и локален економски развој рече дека
градоначалникот неможе да даде објаснување бидејќи не може да
ги следи во детали тоа се тековни работи кој како одделение за
финансии мора со советниците, граѓаните и градоначалникот да
се соочи и да објасни. Беа спомнати суми кој лично се потруди
да даде комплетно објаснување за вкупните обврски што ги има
од 2.800.000 денари по кој основ и буџетски корисници има
општината обврски. Рече дека се однесува за сметките од
телефоните, струја и фирми кои се дојдени во текот на месец
ноември, деќември и јануари бидејќи има одредено салдо од
1.300 000 денари рече дека општината беше во можност да ги
плати доколку фактурите беа стигнати навреме половината сума
од 2.800 000 денари ќе беше платена во месец јануари. Во врска
со телефоните на Советот, интернетот и фиксните телефони на
администрацијата бидејќи има три број, еден број има во ЈКП
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месец изнесуват 100.000 денари. Сметкиге за cipyja 200.000
денари тука спага уличното осветлување, општинската
администрација , месните заедниции дел од спортската сала. За
ПТТ услуги 30.000 денариедна фактура која стигна овие денови.
Останатите бидејќи општината имаше право до 27 деќември
преку трезорот да изврши плаќање а останатите фактури кој
пристигнаа последните два три дена само се заведени како
обврски и со пописот што е спроведен мораше да се стават тие
како обврски, мегутоа се забележува дека во месец деќември се
пристигнатаи обврскиод 1.300 000 и има тековни обврски до 60
дена 659.000 денари.
Марјонка Георгиева рече дека цело време се зборува за
потрошени средфства за
телефони и гориво. Праша дали
средствата од данок на имот што се собират во општина Василево
се доста за телефони и горива.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече
дека за сметките за телефони и струја не се знае предвреме колку
ќе изнесува, бидејќи и самиот раководител на оделението за
финансирање , Буцет и локален економски развој вели дека
сметките стигат од кога ќе се потроши и не може да се предвиди
колку трошкови ќе има. Облогот на данок на имот изнесува 1.400
000 самите советници треба да согледат дали овие средства се
доволни.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина
Василево точката Квартален извештај за доспеани а неизмирени
обврски за 2010 година за периодот од 01.01.до 31.12.2010 година
(К- 2) ја стави на гласење од 15 присутни советници гласаа9
гласа,, за „ „ против,, 6 и „ воздржани,, нема при што констатира
советот на општина Василево Квартален извештај за доспеани a
неизмирени обврски за 2010 година за периодот од 01.01.до
31.12.2010 година (К- 2) е усвоена.
3.
Дајанчо Ефтимов претседател на Комисијата за мандатни
прашања избор и именување рече дека на седницата на
Комисијата беше разгледана Предлог - Одлуката за формирање
на заедничка комисија за изготвување на акти кој што
претставува Комисија формирана од трите општини Ново Село,
Босилово и Василево во концепт со заедничка соработка со
заеднички служби. На предходната седница е усвоена програмата
за социјална заштита конкретно за овој проект. Предлог -
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Совегот да ја усвои
Ацо Ристов рече дека Предлог - Одлуката е во ред меѓутоа
има неколку забелешки кој по негово мислење треба да бидат
ставени во Предлог - Одлуката и тоа:
- Кој ги предлага членовите во предлог Одлуката треба да стои
- Дали комисијата ќе ја гласат трите општини, бидејќи се работи
за меѓуопштинска соработка. При самато формирање на
заеднички служби сите три Совети носат Одлуки. Што значи
во Предлог - Одлуката не стои дека треба да биде изгласана од
страна на трите Совети.
И третата забелешкат се однесува дали членот ќе биде од
општинската администрациј. Како членови во Предлог Одлуката смета дека треба да стојат да биде дефинирано кој
ќе ги предлага, дали Советот од трите општини ќе гласа и дали
членот од комисиите ќе биде од општинската администрација,
или ќе биде надворешен член. Доколку е така треба да стои во
Предлог - Одлуката.
Вера Манчева Ангелова претставник од општинската
администрација рече дека и таа е дел од овој проект и го има
одговорот на ова прашање. Се работи за заедничка комисија на
трите општини. Оваа Предлог - Одлука ќе биде донесена на три
независни седници од Советите на Василево, Босилово и Ново Село.
Овој предлог е согласно Законот за меѓуопштинска соработка,
изготвен во соработка со UNDP. Членот ќе биде од општинската
администрација . Именуван е Митко Јанев кој и по образование и по
активностите што ги има согласно неговите обврски во моментот
што ги извршува како вработен во општинската администрација се
контабилни со работата што ја работи на терен.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
Предлог - Одлуката за формирање на заедничка комисија за
изготвување на акти ја стави на гласење од 15 присутни советници
гласаа 15 гласа „ за „ „ против „ и „ воздржани „ нема при што
констатира Советот на општина Василево Предлог - Одлуката е
усвоена.
4.

Наташа Трајкова Претседател на Комисијата за финансирање ,
Буцет и локален економски развој рече дека Комисијата на
седницата ја разгледа точката донесување Одлуката по барањето за
финансиски средства поднесено од Божин Најденов ја усвои и
предлага до Советот и тој да ја усвои, бидејки се работи за лице на
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Ристо Костов смета дека треба да му се помогне на лицето Најденов
Божин и предлага да му се одобри финансиска помош во висина од
30.000 денари.
Предлогот на Ристо Костов да се одобри финансиска помош на
Божин Најденов Божин во висина од 30.000 денари беше ставен на
гласење од 14 присутни советници гласаа 14 гласа,, за „ против,, и „
воздржани „ нема при што констатира Советот на општина Василево
предлогот е усвоен.
Лилјана
Соларова претседател на Советот на општина
Василево четвртата точката: Донесување на Одлука по Барањето за
финансиски средства поднесено од Најденов Божин заедно со
предлогот на Ристо Костов да му се одобри финансиска помош во
висина од 30.000 денари беше ставена на гласење од од 14 присутни
советници гласаа 14 гласа,, за „ против,, и „ воздржани „ нема при
што констатира Советот на општина Василево точката донесување
Одлуката по Барањето за финансиска средства
поднесено од
Најденов Божин заедно со предлогот да се одобрат финансиски
средства во висина од 30.000 денари е усвоена.
5,

Наташа Трајкова Претседател на Комисијата за финансирање ,
Буџет и локален економски развој рече дека Комисијата на
седницата ја разгледа точката Донесување Одлуката по барањето за
финансиски средства поднесено од Ловечкото друштво „ Фазан,,
Василево ја усвои и предлага до Советот и тој да ја усвои.
Бидејќи никој не се јави за збор точката Донесување Одлуката
по барањето за финансиски средства поднесено од Ловечкото
друштво „ Фазан,, беше ставена на гласење од 14 присутни
советници гласаа 14 гласа,, за „ против,, и „ воздржани „ нема при
што констатира Советот на општина Василево точката Донесување
- Одлуката по барањето за финансиски средства поднесено од
Ловечкото друштво „ Фазан,, Василево е усвоена.
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