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Од 13- та редовна  седница на Советот на општина Василево 
 
Советот на општина Василево ја одржа 13-та редовна  седница  на ден 17.08.2022 година (Среда) со 
почеток во 10 часот во просториите на локалната самоуправа на општина Василево. 
Седницата ја свика  и ја водеше Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево. 
На седницата од оправдани причини не присуствуваа советниците: Ване Андонов, Билјана Горгиева 
и Крсте Панев. 
На седницата присуствуваше Славе Андонов градоначалник на општина Василево  
Пред да биде предложен дневниот ред за работа на тринаесетата седница на Советот на општина 
Василево беше  отворена расправа по записникот од дванајсетата  седница на совет на општина 
Василево одржана на ден 28.07.2022 година, немаше забелешки по  записникот од претходната 
седница беше ставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го 
усвои со 12гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
  
       За работа на 13 -та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен 
ред. 
 

 
1. Измена и дополнување на Буџетот на Општина Василево за 2022 година. 
2. Годишна Програма за работа на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево 2022-2023г. 
3. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево 2021-2022г. 
4. Давање согласност на Одлукатата на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за утврдување 

на почетокот и завршетокот на работното време во ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево. 
5. Давање согласност на Одлукатата на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за прием на 

повеќе или помалку деца во група. 
6. Давање согласност на Одлуката на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за утврдување 

на комисија за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ ,,Прва 
Радост” Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца. 

7. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од КУД 
Сушевски бисери. 

8. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ОК 
,,Сушево” од с.Сушево за организирање турнир во одбојка. 

9. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ОК 
,,Сушево” од с.Сушево за натпреварување во I-та Македонска одбојкарска лига. 

 
 

 
По отворената расправа по дневниот ред за работа на 13 – та  седница на советот на општина 
Василево за збор се јави Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево предложи 
надополнување на дневниот ред  уште со 4дополнителна точка: 
Како 10-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:  Годишен –План  за вработување за 2023 
година за Општина Василево 
Како 11-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање Согласност на измена  на 
годишниот план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Турија“ Василево. 
Како 12-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:Годишна Програма за работа на 
општинското основно училиште „Атанас Нивичански“село Нова Маала за учебната2022/23 година. 



 Како 13-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за утврдување на 
потребите од донесување н аурбанистичка  планска документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П бр.1055/5 во КО Ангелци.  
Како 14-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од Фк- Василево. 
Процедурално за збор се јави Билент Исинов инсестира да се прекине да се доставуват 
дополнителни точки пред самата седница бидејќи нема доволно време да се разгледат доставените 
точки ,инсистира точки  да бидат закажани за друга седница на Совет. 
Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека   има право да се надополнува 
дневниот ред, доставените точки се од оправдани економски причини од друга страна да не се 
малтретират дополнително советниците тоа се дополнителни трошоци според тоа нема ништо 
спорно ниту пак се прави нешто намерно. 
 
Немаше друг пријавено за збор предлогот на Ристо Делијанов дасе надополни дневниот ред уште  
со 4 дополнителна точка: 
Како 10-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:  Годишен –План  за вработување за 2023 
година за Општина Василево 
Како 11-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање Согласност на измена  на 
годишниот план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Турија“ Василево. 
Како 12-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:Годишна Програма за работа на 
општинското основно училиште „Атанас Нивичански“село Нова Маала за учебната2022/23 година. 
 Како 13-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за утврдување на 
потребите од донесување н аурбанистичка  планска документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П бр.1055/5 во КО Ангелци. Како 12-та  
дополнителна точка од дневниот ред да биде:  
Како 14-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од Фк- Василево, беше ставен на гласење од вкупно присутни 
12советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 
 
Дневниот ред за работа на тринајсетата седница на совет со усвоениот предлог на Ристо Далјанов  
да се надополни дневниот ред уште со 4 дополнителни точки: Како 10-та  дополнителна точка од 
дневниот ред да биде:  Годишен –План  за вработување за 2023 година за Општина Василево 
Како 11-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање Согласност на измена  на 
годишниот план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Турија“ Василево. 
Како 12-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:Годишна Програма за работа на 
општинското основно училиште „Атанас Нивичански“село Нова Маала за учебната2022/23 година. 
 Како 13-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за утврдување на 
потребите од донесување н аурбанистичка  планска документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П бр.1055/5 во КО Ангелци. Како 12-та  
дополнителна точка од дневниот ред да биде:  
Како 14-та  дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од Фк- Василево, беше ставен на гласење од вкупно присутни 
12советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 

1. 

 Поради немање кворум за работа комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој не 
се состана. 



По отворената расправа по првата точка: Измена и дополнување на Буџетот на Општина 
Василево за 2022 година, образложение даде Славе Андонов градоначалник на општина 
Василево рече дека измената на буџетот на општина Василево за 2022 година  е по втор пат се 
работи за добро на општината се однесува за патот Нова Маала –Добрашинци каде што се 
потребни11.000 000 денари да се финансират, за да може да се распише тендер, поради тоа треба 
да се направи ребаланс на буџетот тоае е голема сума на пари се надева дека  овој пројект ќе биде 
подржан од сите советници, патот е во катастрофална состојба после поднесената апликација до 
Министерството за локална самоуправа каде што има голено разбирање спрема општините за 
разлика од другите министерства како Министерството за животна средина каде што сите знаат 
каква е состојбата за филтер станицата и водата за пиење која што ЈКП стопанисува   одбиен е 
проектот за реконструкција на филтер станицата се надева дека примерот од  локалното 
министерство ќе го следат и другите министерства, факт е дека локалната власт по партиска 
структура  различна треба да се земе во предвид тоа што е преоритет. 
 
Немаше друг пријавено за збор првата точка : Измена и дополнување на Буџетот на Општина 
Василево за 2022 година,;беше ставен на гласење од 12 присутни советници Советот на општина 
Василево го усвои со 121ласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема. 
 

2.  

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред:  Измена и дополнување на Буџетот 
на Општина Василево за 2022 година, никој не се јави за збор;беше ставена на гласење од 12 
присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и 
,, воздржани,, нема. 
 
 

3.  

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Годишен извештај за работа на 
ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево 2021-2022г за збор се јави Спасенка Митева претседател на 
комисијата за Опшѓтествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни 
члена ја усвои со 4 гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржани, нема, 

 
Немаше друг пријавено за збор Годишен извештај за работа на ЈОУДГ ,,Прва Радост” 
Василево 2021-202година.беше ставенa на гласење од 12 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 12гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

4. 

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлукатата 
на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за утврдување на почетокот и завршетокот на работното 
време во ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за збор се јави Спасенка Митева претседател на 
комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни 
члена ја усвои со 4 гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржани, нема, 
 Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Давање согласност на 
Одлукатата на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за утврдување на почетокот и завршетокот 



на работното време во ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево беше ставенa на гласење од 12 
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема. 
 

5.  

По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлукатата 
на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за прием на повеќе или помалку деца во група.за збор 
се јави Спасенка Митева претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека 
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа за,, ,, против,,  
и ,, воздржани, нема, 
Немаше друг пријавено за збор Петата точка од дневниот ред Давање согласност на Одлукатата 
на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за прием на повеќе или помалку деца во група;беше 
ставена на гласење од 12 присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со 
12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

6.  

По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката 
на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за утврдување на комисија за прием на повеќе деца од 
проектираниот капацитет на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево и утврдување на поблиски 
критериуми за прием на деца за збор се јави Спасенка Митева претседател на комисијата за 
Општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена 
ја усвои со 4 гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржани, нема, 
Немаше друг пријавено за збор шетата точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката 
на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево за утврдување на комисија за прием на повеќе деца од 
проектираниот капацитет на ЈОУДГ ,,Прва Радост” Василево;беше ставена на гласење од 12 
присутни советници Советот на општина Василево го 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 КУД Сушевски бисери за збор се јави Славе Андонов 
градоначалник на општина Василево рече дека тие имат доставено трошковник  за 
организација на тој фестивал  барат 60.000 имат и дел  најдено средства од спонзорство 
негов предлог е дасе доделат 40.000 денари. 
Александра Мадевска член на Советот на општина Василеворече дека има информации 
дека тој фестивал се одржува двапати сега се поканети и гости од Србија, фестивалот ќе се 
одржи тука, смета дека тие средства се малку КУД Сушевски бисери ја афермира општина 
Василево и во текот на изминатиот период од општината имаше средства одобрено  сеуште 
тие средства не се доделени. 
 
Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека лично се има сретнато и 
договорено со нив тие барат 60.000 денари 25.000денари има за сендвичи и сокови им има 



ветено да се потрудат да најдат средства од спонзорство и тој ќе помогне да не се терети 
општината нивниот трошковник е 60.000 денари смета дека за тој дел може да се потрудат 
да се обезбедат средства од спонзорство. Сумата од 40.000 спонзорство од општината се 
доволни нема ништо да биде скратено плус тоа и тој имима обеќано дека и тој ќе се потруди 
во тој дел. 
Предлогот на градоначалникот да се одобрат средства во износ  од 40.000 по барање за 
финансиски средства поднесено од КУД Сушевски бисери беше ставена на гласење од 12 
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема. 
 
 Седмата точка оддневниот ред: Донесување на одлука по барање за финансиски средства 
поднесено од КУД Сушевски бисери со усвоениот предлог од градоначалникот да се доделат 
средства во износ од 40.000 денари., беше ставена на гласење од 12 присутни советници  Советот 
на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 
 
 
 
 

8. 
По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од ОК ,,Сушево” од с.Сушево за организирање турнир во 
одбојка за збор се јави Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека барат 
6.000денари,  тој турнир е традиционален смета дека советниците треба да го подржат. 
За збор се јави Блажо Коцев член на Советот на општина Василево негов предлог е да се 
доделат 10.000 денари по барање за финансиски средства поднесено од ОК ,,Сушево” од 
с.Сушево за организирање турнир во одбојка. 
Немаше друг пријавено за збор предлогот на Блаже Коцев да се доделат финансиски 
средства во износ од 10.000 по барање за финансиски средства поднесено од ОК ,,Сушево” 
од с.Сушево за организирање турнир во одбојка беше ставена на гласење од 12 присутни 
советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, 
нема. 
Осмата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за финансиски средства 
поднесено од ОК ,,Сушево” од с.Сушево за организирање турнир во одбојка со усвоениот 
предлог на Блаже Коцев да се доделат 10.000 денари. одлука по барање за финансиски 
средства поднесено од ОК ,,Сушево” од с.Сушево за организирање турнир беше ставена на 
гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, 
,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 
 
 

9. 
 По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од ОК ,,Сушево” од с.Сушево за натпреварување во I-та 
Македонска одбојкарска лига за збор се јави Славе Андонов градоначалник на општина 
Василево рече дека тие барат 150.000 денари тоа го има обеќано и за време на кампанијата 
ќе се залага да заживее овој клуб овој спорт е и поевтин има луге и што ке го спонзорират. 



Во програмата за спорт ќе се кратат некои работи само за да заживее овој одбојкарски клуб 
во прва лига тоа е добро за презентирање на општината,затоа бара согласност од 
советниците. Рече дека нивниот буџет за цела сезона изнесува 300.000 денари кој што не се 
многу пари за општинатада ја презентират и тоа во прва лига од тој аспект како 
градоначалник се залага да им излезе во сусрет сега да им додели 150.000 денари тоа се 
средства за половина сезона догодина ќе поднесат уште едно барање за цела сезона 300.000 
денари според него не се многу пари. 
Немаше друг пријавено за збор предлогот од 150.000 денари да се доделат по барање за 
финансиски средства поднесено од ОК ,,Сушево” од с.Сушево за натпреварување во I-та 
Македонска одбојкарска лига турнир, беше ставена на гласење од 12 присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
Деветата точка:  Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ОК 
,,Сушево” од с.Сушево за натпреварување во I-та Македонска одбојкарска лига со 
усвоениот предлог да им додели 150.000 денари, беше ставена на гласење од 12 присутни 
советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, 
нема. 
 

10. 
 По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Годишен –План  за вработување за 2023 
година за Општина Василево за збор се јави Славе Андонов градоначалник на општина 
Василево рече дека мора да се донесе до први Септември тоа е законска обврска за да може 
догодина да се вработат.Се работи за 4 нови вработувања тоа е само план што незначи дека 
и ке се вработат. Двајца се веке вработени преку Агенцијата за привремено вработување 
плус комунален инспектор во моментот нема и  потребно е и во делот на јавни набавки 
бидејќи досегашниот  за година ипол ќе оди во пензија мора да се припрема ново лице за да 
се обуче за јавните набавки 
Александра Мадевска рече дека тие што напуштија тие веќе се слободни работни места. 
Немаше друг пријавено за збор десетата точка од дневниот ред: Годишен –План  за вработување 
за 2023 година за Општина Василево ,беше ставена на гласење од 12 присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 

11.  
По отворената расправа по единајсетата точка од дневниот ред:  Давање Согласност на измена  на 
годишниот план за вработување во 2022 година на ЈПКД „Турија“ Василево, никој не се јави за збор 
, беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои 
со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 

12.  
По отворената расправа по дванајсетата точка од дневниот ред: Годишна Програма за работа на 
општинското основно училиште „Атанас Нивичански“село Нова Маала за учебната2022/23 година. 
никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 

13. 
По отворената расправа по тринајсетата точка од дневниот ред: Предлог- Одлука за утврдување на 
потребите од донесување на урбанистичка  планска документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П бр.1055/5 во КО Ангелци.  никој не се јави за 



збор, беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го 
усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 

14.  
По отворената расправа по четиринајсетата точка од дневниот ред:   Донесување на Одлука по 
барање за финансиски средства поднесено од Фк- Василево.за збор се јави Славе Андонов 
градоначалник на општина Василево рече дека Фк- Василево се надпреваруваше во 3-та лига 
иако се во дилема дали да почне оваа година 50.000 денари                                                                    
се многу пари општината е во лоша состојба сега дојде сметка за струја 700.000 денари наредниот 
месец ке биде дуплирана  незнае што ке се случува во наредниот период многу фирми ќе 
банкротират од енергетската криза што ја има сега во изминатиот период  и тој беше претседател на 
тој клуб неможе сега тоа тој да го прави тоа што го правеше во тоа време не е тоа негова вина, уште 
три дена  има рок за тоа да се одлучи дали ќе се надпреварува. Барањењто е во смисла на тоа да се 
одобрат средства ќе треба да има и промена на претседател каде се уште е актуелниот претседател 
тој го има поднесено барањето потребни се 10.000 денари и за промена на претседателот има 
трошкови за нотар исто и за одржувањето наигралиштето да оде преку Ф.К Василево се друго што 
е потребно а не како досега преку договори.  Како Општина сме ограничени со 20.000 евра да се 
трошат без тендер до 1000 евра поединечно негов предлог е да се доделат 100.000 денари. Доколку 
профунционира 50.000 денари ке бидат потребни за кутизација доколку не ќе стои одлуката да се 
доделат 10.000 денари. Клубот е во катастрофална состојба нема дресови ниту копачки има 2 топки 
и тие се сокинати, исто така и соблекувалната е во катастрофална состојба. 
Александар Митров рече дека барем нешто да се направи како совет треба да се залага се работи за 
Ф.К Василево за клуб најмногу што треба да се гордеат. 
Александра Мадевска рече дека како Совет треба да се залагат да се најде спонзори да се обноват 
дресовите топки и други работи што се потребни финасиските средства да се употребат за самиот  
фудбалски клуб смета дека секој може преку спонзорство да се најдат средства што ке биде помош 
за самиот фудбалски клуп. 
Александар Митров додека не профункционира Фк- Василево неможе да се собира спонзорство 
клубот е во тешка состојба. 
 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека е во преговори со странци што 
има иселеници да набават топки и дресови, има и други трошкови за превоз, за судии цените се 
скокнати за една  утакмица да се организира потребни се 100.000 денари рече дека ке се залага 
наредниот период Фк- Василево да профунционира.  
Предлогот на градоначалникот да се доделат финансиски средства во износ од 100.000 на Фк- 
Василево беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево 
го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
Четиринајсетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по барање за финансиски 
средства поднесено од Фк- Василево со усвоениот предлог да се доделат финансиски средства во 
износ од 100.000 на Фк- Василево беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот 
на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 

 
 
  
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Ристо 
Делјанов ја затвори  13- та  седница на Советот на општина Василево. 
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