
 

З а п и с н и к 
 

Од 15- та редовна  седница на Советот на општина Василево 
 
Советот на општина Василево ја одржа 15-та редовна  седница  на ден 31.10.2022 година 
(понеделник) со почеток во 10:00 часот во просториите на спортската сала во општина Василево. 
Седницата ја свика  и ја водеше Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево. 
На седницата од оправдани причини не присуствуваше советникот Илми Мустафов:  
На седницата присуствуваше Славе Андонов градоначалник на општина Василево, Сањја 
Стојанова претставник од општинската администрација и Васе Костадинов представник од ЈКП 
,,Турија Василево   
Пред да биде предложен дневниот ред за работа на петнесетата седница на Советот на општина 
Василево беше  отворена расправа по записникот од четиринајсетата  седница на совет на општина 
Василево одржана на ден 29.09.2022 година, немаше забелешки по записникот,  беше ставен на 
гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 11гласа,, за,, 
,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 
  
       За работа на 15-та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен 
ред. 
 

 
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за периодот 

01.01.2022 до 30.09.2022 година К-1; 
2. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за 

периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 година К-2; 
3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина 

Василево за периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 година К-3; 
4. Финансиски извештај на ЈПКД „Турија“ за третото тромесечие за 2022 година од 

01.012022 година до 30.09.2022 година 
5. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на надзорен одбор на 

ЈПКД„Турија“Василево. 
6. Донесување на одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од георги 

Горгиевс. Нова Маала 
 

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 15-та седница на совет за збор 
се јави Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево предлага 
надополнување на дневниот ред  уште со пет нови дополнителни точки: 

Како 7-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлуката за измената на 
распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022.  

Како 8-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог-програма за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистичли планови во општина Василево за 
2022 година 



Како 9-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:   Предлог-програма за одржување на 
локални патишта и улици во општина Василево за 2022/2023 година во зимски услови.  

Како 10-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:   Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од Иван Горгиев село Василево. 

Како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од „Астраионспорт плус“ село Ангелци 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево даде образложение по предложените 
дополнителни точки рече дека кога се работи за битни ситуации Статутот и Деловникот  
дозволуват можност да се надополни дневниот ред со дополнителни точки. Во однос на 
точката Предлог-Одлуката за измената на распоредот на средствата на Буџетот на општина 
Василево за 2022 година се однесува на двете училишта кој што имаат вишок на средства 
заштедени треба да се распоредат за да може до крајот на годината да бидат исористени. 

Во однос на точката: Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистичли планови во општина Василево за 2022 година се работи за 
изградба на гинеколошка болница што е значајно за пребирање на приходи  за општина 
Василево со донесувањето на овој урбанистички план се овозможува развој на општината. 

Во однос на точката:   Предлог-програма за одржување на локални патишта и улици во 
општина Василево за 2022/2023 година во зимски услови. Рече дека во МВР се одржува 
состанок се разгледува ситуацијата за одржување на патишта и улици во зимски услови каде 
што до 15 Ноември треба да биде донесена оваа програма во сите општини. 

Околу точките за доделување на финансиски средства за Иван Горгиев од Василево, на сите 
им е познато за опожарената куќа во Василево Советот треба да донесе Одлука за еднократна 
парична помош на семејството од Василево чиј покрив и спрат од семејна куќа целосно 
изгореа.потребна е финансиска помош да си ги обноват својот дом.  

И во врска со Барањето за финансиска средства поднесена од „Астраионспорт плус“ село 
Ангелци рече дека оваа организација има доставено програма уште од јануари месец оваа 
година средсва барат цела година сега годината е при крај одреден дел од средствата треба 
да им се доделат за да може да функционира. 

Крсте Панев член на Советот од советничката група на СДСМ и коалицијата рече дека во 
работата на Советот на оваа седница нема да учествуват Советниците од Советничката  група на 
СДСМ и коалицијата „ ќе ја напуштат Седницата со образложение дека секоја Седница, започнува 
со задоцнување поради неодговорното однесување, надвор чекат ученици да се ослободи салата 
со исти проблеми се соочуват и советниците и представници од институциите.  Рече дека нема 
ништо против за точките за надополнување на дневниот ред оваа седница ќе ја напуштат од 
причина за во иднина да се преземат мерки да бидат поодговорни. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево според него напуштањето на седницата е 
деловничко право, меѓутоа треба да се гласат кварталните извештаите, исто така има точка за 
финансиска помош за опожарена кука советниците од опозицијата се однесуват некоректно. 



Немаше друг пријавено за збор предлогот на Ристо Делијанов да се надополни дневниот ред уште  
со 5 дополнителни точки: 

 Како 7-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлуката за измената на 
распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022.  

Како 8-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог-програма за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистичли планови во општина Василево за 
2022 година 

Како 9-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:   Предлог-програма за одржување на 
локални патишта и улици во општина Василево за 2022/2023 година во зимски услови.  

Како 10-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:   Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од Иван Горгиев село Василево. 

Како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од „Астраионспорт плус“ село Ангелци, беше 
ставен на гласење од вкупно присутни 8 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 

Дневниот ред за работа на петнајсетата седница на совет наопштина Василево со усвоениот 
предлог на Ристо Далјанов  да се надополни дневниот ред уште со 5 дополнителни точка: 

 Како 7-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлуката за измената на 
распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022.  

Како 8-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог-програма за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистичли планови во општина Василево за 
2022 година 

Како 9-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:   Предлог-програма за одржување на 
локални патишта и улици во општина Василево за 2022/2023 година во зимски услови.  

Како 10-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:   Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од Иван Горгиев село Василево. 

Како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од „Астраионспорт плус“ село Ангелци, беше 
ставен на гласење од вкупно присутни 8 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 

1. 

По отворената расправа по првата точка: Квартален извештај за извршување на Буџетот за 
2022 година за периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 година К-1;,за збор се јави Ване Андонов 
претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој рече дека 
конисијата на седницата ја разгледа и од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, 
воздржани,, немаше 



Немаше друг пријавено за збор првата точка: Квартален извештај за извршување на Буџетот 
за 2022 година за периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 година К-1;,;беше ставен на гласење од 
8 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,,нема. 
 

2.  

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Квартален извештај за доспеани а 
неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 година К-
2; за збор се јави Ване Андонов претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален 
економски развој рече дека конисијата на седницата ја разгледа и од 4 присутни члена ја усвои со 
3 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 1 

За збор се јави Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека 
советничката група на СДСМ неодговорно се однесува спрема состојбата во која се наога 
општината, каде што макотрпно се работи за подобрување на ситуацијата во која се наога 
што предходно тие ја донесоа во таа состојба, неодговорното однесување тоа е нивно 
право, мегутоа за потребите на граганите  треба да се решават проблемите  што ги има а 
не да ја напуштат седницата со паушални изјави дека седницата е закасната 15 минути тоа 
е поради тоа што некој од советниците треба да бидат на работните места или пак имат 
приватни обврски. Според него тие се избрани од граѓаните на општина Василево и треба да 
си го заслужат тој надоместок. Предходната влас ја задолжи општината 100.000 000 денари на 
дневен ред  се точките за квартален извештај кој е за изненадување смета дека од тие причини 
не сакаат да учествуват на седницата. За прв пат после неколку години долгот на општина 
Василево за период од месец ипол е намален за 3.000.000 денари. Сите се сведоци дека тековно 
течат сите проекти, сите потреби на граганите во согласност со потребите се 
реализират.Градоначалникот Славе Андонов  рече дека во иднина се надева дека оваа ќе биде 
последна седница и пракса на советничката група на СДСМ и коалицијата да го пофалат 
кварталниот извештај каде што има намалување на долгот, добро собирање на приходите и 
реализација на приходите и конечно го имат извештајот за работењето на  на ЈПКД 
„Турија“каде што овој квартал има добивка очигледно не им се допага тоа од тие причини 
и ја напуштија седницата. 

Немаше друг пријавено за збор втората точка: Квартален извештај за доспеани а неизмирени 
обврски на општина Василево за периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 година К-2;;беше 
ставен на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, 
против,,  и ,, воздржани,,нема. 
 

3.  

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Квартален извештај за промените на 
состојбата на задолжување на општина Василево за периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 
година К-3; за збор се јави Ване Андонов претседател на комисијата за финансирање, буџет и 
локален економски развој рече дека конисијата на седницата ја разгледа и од 4 присутни члена ја 
усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 1 



Немаше друг пријавено за збор третата точка точка од дневниот ред: Квартален извештај 
за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот 01.01.2022 
до 30.09.2022 година К-3;,беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

4. 

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Финансиски извештај на ЈПКД 
„Турија“ за третото тромесечие за 2022 година од 01.012022 година до 30.09.2022 година 
за збор се јави Ване Андонов претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален 
економски развој рече дека конисијата на седницата ја разгледа и од 4 присутни члена ја усвои со 
3 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 1 
Ване Андонов член на советот од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ рече дека советниците се 
избрани од граганите и апелира тие што не се присутни тоа повеќе да не го прават во наредниот 
период бидејки оваа говорница е место каде што треба да се разменуват нивните мислења, да се 
дискутира да се гласа и одбере најдоброто што е за граганите на општина Василево. Беганјето од 
дебати и носење на  одлуки не треба да биде пракса се надева дека нема да стане навика во 
иднина. Во однос на точката може да се даде само пофални зборови за овој извештај кој што е 
показател доколку се вложи труд може да се дојфе до финансиски позитивен резултат. Гледајки ја 
ситуацијата  ЈПКД „Турија“ е во лоша состојба потребно е многу работа за да се подобри 
состојбата. Нека овој извештај биде мотивација за раководството на предпријатието и во 
иднина сите извештаи да бидат со позитивна финансиска добивка. 
 Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Финансиски извештај на 
ЈПКД „Турија“ за третото тромесечие за 2022 година од 01.012022 година до 30.09.2022 
година беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево го усвои 
со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
  

5. 

 По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Предлог – Решение за разрешување 
и именување на членови на надзорен одбор на ЈПКД„Турија“Василево. за збор се јави 
Живко Атанасов претседател на комисијата за Мандатни прашања рече дека конисијата на 
седницата ја разгледа и од 3 присутни члена со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема го 
разреши Тони Еркечев од член и председател на Надзорниот одбор на ЈПКД„Турија“Василево 
и на негово место го назначи Томе Спасов. 
Немаше друг пријавено за збор Предлог – Решение за разрешување Тони Еркечев од член и 
председател на Надзорниот одбор на ЈПКД„Турија“Василево и на негово место да биде 
назначен Томе Спасов беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на општина 
Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 
 

6. 
По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по Барањето 
за финансиски средства поднесено од Георги Горгиев с. Нова Маала за збор се јави Ване 
Андонов претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој рече дека 
конисијата на седницата ја разгледа барањето и од 4 присутни члена со 4 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 



воздржани,, нема го усвои предлогот од комисијата да се доделат финансиски помош во износ од  
30.000 денара. 
 Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски помош во 
износ од  30.000 денара по Барањето за финансиски средства поднесено од Георги Горгиев 
с. Нова Маала беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево го 
усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 Шестата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по Барањето за финансиски средства 
поднесено од Георги Горгиев с. Нова Маала со усвоениот предлог да се доделат финансиски 
помош во износ од  30.000 денара беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 

7. 

По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред : Предлог-Одлуката за измената 
на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022.  Никој не се јави за 
збор  беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево го 
усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

8. 

 По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред :  Предлог-програма за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистичли планови во општина Василево за 
2022 година, никој не се јави за збор  беше ставенa на гласење од 8 присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

9. 

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред : Предлог-програма за 
одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2022/2023 година во 
зимски услови , никој не се јави за збор  беше ставенa на гласење од 8 присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

10.  

По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред : Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од Иван Горгиев село Василево. за збор се јави 
Ристо Делјанов предлага да му се додели финансиска помош во износ од 60.000 денари 

 Немаше друг пријавено предлогот на Ристо Делјанов да се доделат финансиски помош во 
износ од  60.000 денара по Барањето за финансиски средства Иван Горгиев село Василево 
беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 8 
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 
 Десетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по Барањето за финансиска средства 
поднесена од Иван Горгиев село Василево со усвоениот предлог да се доделат финансиски 
помош во износ од  60.000 денара беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 



11. 

По отворената расправа по единајсетата точка од дневниот ред :  Донесување на одлука по 
Барањето за финансиска средства поднесена од „Астраионспорт плус“ село Ангелци,. за збор 
се јави Ристо Делјанов предлага да му се додели финансиска помош во износ од 20.000 
денари 

 Немаше друг пријавено предлогот на Ристо Делјанов да се доделат финансиски помош во 
износ од  20.000 денара по Барањето за финансиски средства поднесено „Астраионспорт 
плус“ село Ангелци,.  беше ставенa на гласење од 8 присутни советници Советот на општина 
Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 
Единајсетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по Барањето за финансиска 
средства поднесена од „Астраионспорт плус“ село Ангелци,со усвоениот предлог да се 
доделат финансиски помош во износ од  20.000 денара беше ставенa на гласење од 8 присутни 
советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

 

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Ристо 
Делјанов ја затвори  15- та  седница на Советот на општина Василево. 

 
 

Записничар: 
Зора Коларова 

Совет на општина Василево 
                                                                           Претседател 

 Ристо Делјанов 
 
 


