
 

З а п и с н и к 
 

Од 18- та редовна  седница на Советот на општина Василево 
 

Закажаната осумнаесета  седница на совевет на општина Василево за 21.12.2022 среда во 15,00 не 
беше одржана, беше презакажана за  22.12. 2022 година во (четврток) во 15,00 часот. 
Советот на општина Василево ја одржа 18-та редовна  седница  на ден 22.12.2022 година 
(четврток) со почеток во 15,00 часот во просториите на ООУ,, Гоце Делчев“ 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, Габриела К.Евтимова представници од општинската аддминистрација и Васе 
Костадинов представник од јавното комунално предпријатие. 
 Пред да биде предложен дневниот ред за работа на осумнаесетата седница на Советот на 
општина Василево беше  отворена расправа по записникот од 17-та  седница на совет на 
општина Василево одржана на ден 11.12.2022 година, немаше забелешки по записникот,  
беше ставен на гласење од присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои 
со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
 
  
       За работа на 18-та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен 
ред. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 
1.Предлог- Одлука за извршување на Буџетот на општина Василчево  за 2023 година. 
2.Буџет на општина Василево за 2023 година. 
3. Предлог- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите  на административните 
службеници за 2023 година 
4.Предлог- Програма за работа на Советот на општина Василево во 2023 година. 

 
 
 

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 18 -та седница на советoт на 
општина Василево за збор се јави Ристо Делјанов претседател на Советот на 
општина Василево предлага измена и надополнување на дневниот ред  
Како прва точка од дневниот ред да биде: Буџет на општина Василево за 2023 
година  
и како втора точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за извршување на Буџетот 
на општина Василчево  за 2023 година. 
 
 
 Ристо Делјанов предлага да се надополни дневниот ред уште со девет нови 
дополнителни точки: 
 
 



Како 5-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на 
програмата за работа и развој на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-911/1 од 
16.12.2022 година, 
 Како 6-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на 
Програмата за супвенционирање на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-912/1 
од 16.12.2022 година,  
Како 7-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предог Одлука за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка помегу Општина Василево и општина 
Струмица.  
Како 8-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за 
формирање на заедничка комисија за унапредување на Локалниот економски развој 
и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската соработка помегу 
општините Василево и Струмица со посебен осврт на земјоделството, низ процесот 
на примената на современи дигитални алатки.  
Како 9-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предог – Решение за 
именување на членови во заедничката комисија за унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската 
соработка помегу општините Василево и Струмица со посебен осврт на 
земјоделството.  
Како 10-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Одлука за ажорирање на 
процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и 
опасности. 
Како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог- финансиски план 
за фискална2023 година на ООУ Гоце Делчев Василево. 
 Како 12-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука  по 
барање за градежни материјали, поднесено од Одбор на Џамија во Василево. 
Како 13-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука  по 
барање за спонзорство, поднесено од Месната заедница од с. Пиперево. 
Немаше друг пријавено за збор предлогот на Ристо Делјанов да се направи измена на 
дневниот ред  
Како прва точка од дневниот ред да биде: Буџет на општина Василево за 2023 
година  
и како втора точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за извршување на Буџетот 
на општина Василчево  за 2023 година. 
со усвоениот предлогда се надополни дневниот ред  уште со девет дополнителни точки 
Како 5-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на 
програмата за работа и развој на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-911/1 од 
16.12.2022 година, 
 Како 6-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на 
Програмата за супвенционирање на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-912/1 
од 16.12.2022 година,  
Како 7-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предог Одлука за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка помегу Општина Василево и општина 
Струмица.  
Како 8-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за 
формирање на заедничка комисија за унапредување на Локалниот економски развој 



и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската соработка помегу 
општините Василево и Струмица со посебен осврт на земјоделството, низ процесот 
на примената на современи дигитални алатки.  
Како 9-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предог – Решение за 
именување на членови во заедничката комисија за унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската 
соработка помегу општините Василево и Струмица со посебен осврт на 
земјоделството.  
Како 10-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Одлука за ажорирање на 
процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и 
опасности. 
Како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог- финансиски план 
за фискална2023 година на ООУ Гоце Делчев Василево. 
 Како 12-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука  по 
барање за градежни материјали, поднесено од Одбор на Џамија во Василево. 
Како 13-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука  по 
барање за спонзорство, поднесено од Месната заедница од с. Пиперево беше ставен на 
гласење од присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, 
против,, и ,, воздржани,, нема. 
 
Дневниот ред за работа на 18-та седница на совет со направените измени како прва точка 
од дневниот ред да биде: Буџет на општина Василево за 2023 година  
и како втора точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за извршување на Буџетот на 
општина Василчево  за 2023 година. и усвоениот предлог да се надополни дневниот ред  
уште со нови 9 дополнителни точки: Како 5-та дополнителна точка од дневниот ред да 
биде: Давање согласност на програмата за работа и развој на ЈКП Турија Василево за 
2023 година бр.02-911/1 од 16.12.2022 година, 
 Како 6-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на 
Програмата за супвенционирање на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-912/1 
од 16.12.2022 година,  
Како 7-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предог Одлука за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка помегу Општина Василево и општина 
Струмица.  
Како 8-ма дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за 
формирање на заедничка комисија за унапредување на Локалниот економски развој 
и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската соработка помегу 
општините Василево и Струмица со посебен осврт на земјоделството, низ процесот 
на примената на современи дигитални алатки.  
Како 9-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предог – Решение за 
именување на членови во заедничката комисија за унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската 
соработка помегу општините Василево и Струмица со посебен осврт на 
земјоделството.  
Како 10-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Одлука за ажорирање на 
процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и 
опасности. 



Како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог- финансиски план 
за фискална2023 година на ООУ Гоце Делчев Василево.  
Како 12-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука  по 
барање за градежни материјали, поднесено од Одбор на Џамија во Василево. 
Како 13-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука  по 
барање за спонзорство, поднесено од Месната заедница од с. Пиперево. беше ставен на 
гласење од присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, 
против,, и ,, воздржани,, нема. 

1. 

По отворената расправа по првата точка: Буџет на општина Василево за 2023 година.;збор 
се јави Ване Андонов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален економски 
разво,ј рече дека комисијата на седницата ја разгледа и од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, 
за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека :  има обезбедено и средства за 
одредени капитални проекти и затоа е 76 000 000 (76 400 000)денари  Oсновниот Буџет на 
општина Василево. Вкупниот Буџет изнесува 181 998 000 денари. Буџетот е направен 
според ситуацијата во која што се наоѓа општина Василево и рамката која што е добиена 
од Министерството за финансии. Ситуацијата е озната на  сите,општината има долг од 
околу 100 000 000 денари, блокада која веќе оди над 15 000 000 денари, бидејќи со 
блокадата тоа  е едн круг од кој тешко се излегува бидејќи една блокада предизвикува и да 
не можеме да се плаќат оние работи кои што се работат во тековната година. Фирмите си 
имаат изработено и доставено и добри услуги и градежни работи во изминатиот период и 
изминатите години  си ги бараат нивните пари. Тоа се нивни пари и општината мора да се 
раздужи.Во текот на оваа година има вратено над 15 000 000 денари а има реализирано 
исто така и многу проекти. Доколку беа тие пари слободни, доколку не  го враќаше долгот 
рече дека ќе имаше уште повеќе проекти. Но што е тоа е. Бирани се од граѓаните за да се 
реализират проекти и да решават проблемите кои се наталожени децениски. Во Буџетот 
има планирано капитални трошоци 28 000 000 денари.Рече дека ќе се согласат  и 
советниците дека не е мала бројка и смета дека со тие средства ќе реализират и голем број 
проекти во идната година. Тековно оперативни трошоци се 46 370 000 денари. Како што 
кажа основниот Буџет е 76 400 000 денари од кои самофинансирачки се 11 330 000 денари. 
Дотации има 94 268 000 денари а вкупниот Буџет е 181 998 000 денари. Поголеми проекти 
кои се планирани за идната година се: Изградба на канализациони системи односно краци 
во населените места каде што има главен колектор; изградба на повеќенаменски 
игралишта и тоа во населените места Василево, Чанаклија и Висока Маала и 
реконструкција на повеќенаменското игралиште во Радичево. Има и изградба и на улици 
според Програмата која што донесена од минатиот Совет. Рече дека има обезбедено 
средства за реализација на партерно уредување на центарот во Нова Маала. Се надева дека 
идната година ќе се реализира од веќе обезбедените средства и улицата до црквата Св. 
Илија во Радичево и улицата до манастирот Св. Ѓорѓи во Дукатино. Се надева дека ќе ја 
реализираме и улицата во Добрашинци од влезот кон брана Турија кон центарот преку 



Светска банка во вредност од околу 16 000 000 денари. Смета дека граѓаните идната 
година треба да очекуваат во скоро сите населени места капитални проекти.  
Габриела Евтимова вработена во оделението за финансирање, буџет и лоокален економски 
развој предлага во програмата А0 заради интервенција од Министерството за  финансии 
да се намали 464 други трансвери минус 50.000 денари оваа ставка би била 450.000 денари  
за да се стави на  ставка тековни резерва 413 
Градоначалник рече од 464 од други трансвери да се одземе  50.000 да се стави на ставка  
413 тековни резерви бидејќи тоа е стандард на Министерстото за финансии,како 
консултација тоа е негов предлог кој што треба да оди на гласење за наредниот Буџет. 
Немаше друг пријавено за збор предлогот на градоначалникот да се намали од ставка 464 
други трансвери минус 50.000 денари и да се стави  на ставка 413 тековни резерви беше 
ставена гласење од присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, 
за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
Првата точка Буџет на општина Василево за 2023 година со усвоениот предлогот на 
градоначалникот заедно со направената измена да се намали 464 други трансвери минус 
50.000 денари и да се стави на на ставка 413 тековни резерви беше ставе на гласење од 
присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,, 
воздржани,, нема. 
 

2. 

По отворената расправа по втората точка:  Предлог- Одлука за извршување на Буџетот на 
општина Василчево  за 2023 година; за збор се јави Ване Андонов претседател на комисијата за 
финансирање, Буџет и локален економски разво,ј рече дека комисијата на седницата ја разгледа и 
од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

 
Немаше друг пријавено за збор втората  точка :  Предлог- Одлука за извршување на Буџетот на 
општина Василчево  за 2023 година; беше ставен на гласење од 14 присутни советници Советот 
на општина Василево ја усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема. 
 

3 

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог- Одлука за утврдување 
на вредноста на бодот за платите  на административните службеници за 2023 година; за 
збор се јави Ване Андонов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа и од 3 присутни члена ја усвои 
со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
Габриела Евтимова рече дека со Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите  на 
административните службеници рече дека цената на бодот ја одредува Министерството за 
финансии. Обврска на Советот е да донесе Одлука а бодот на ниво на цела Македонија го 
менува Министерството за финансии. Доколку има измени или надополнувања ќе бидат 
следени нивните инструкции според неа тоа е стандардна одлука. 
Третата точка: Предлог- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите  на 
административните службеници за 2023 година; беше ставен на гласење од 14 присутни 
советници Советот на општина Василево ја усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема 



4. 

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред Предлог- Програма за работа 
на Советот на општина Василево во 2023 година. ; за збор се јави Ване Андонов претседател на 
комисијата за финансирање, Буџет и локален економски разво,ј рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа и од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема. 

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Предлог- Програма за 
работа на Советот на општина Василево во 2023 година беше ставенa на гласење од 14 
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и 
,, воздржани,, нема. 

  

5.  

По отворената расправа по петата точка од дневниот ред:  : Давање согласност на 
програмата за работа и развој на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-911/1 од 
16.12.2022 година,,образложение даде Васе Костадинов представник од ЈКП Турија 
Василево рече дека законска обврска на ЈКП е секогаш на крајот на годината да се 
изготви лан и програма за развој за наредната година, тоа е сторено на 
12.16.2022година донесена е одлука од Управниот одбор и доставена е до  Советот. 
Околу работата основната дејност која што е регистрирана ЈКП да собира 
организирано комунален отпад во 8 населени места и Индустриската зона со кој 
стопанисува и управува ЈКП, врши приклучок на вода а ги спроведува програмите 
кои се донесени од страна на Советот, за зимско одржување, цистење на диви 
депонии, паркови, гробиста. Вкупните приходи планирани на ЈКП Турија се  
23.561.020 денари, приходи од комунален отпад од домакинствата 4.343.400, 
приходи од смет од правни лица 2.591.172 , приходи од вода од домакинства 
8.301.832,оо денари приходи од вода одправни лица 1.587.985,00, приходи од 
приклучоци од вода 886.426,00 приходи од приклучоци одканализација 781.340,оо , 
приходи од канализација  190.496,оо приходи од канализација фиксна 268.986, 
приходи од улично осветлување 276.000, приходи предвидени со буџет 3.230.000, 
други останати деловни приходи 1.063.383,00. Вкупни расходи планирани се 
22.572.971,оо, трошоци  за суровини и материали 1.977.948,оо, трошоци за енергија и 
вода 3.378.820,оо, трошоци за резервни делови 148.280.оо, трошоци за ситен 
инвентар  авто гуми116,400, поштенски телефонски и транспортни услуги 1. 
144.500.оо, плати и надоместоци од плата бруто 10.434.750,оо, трошоци за 
амортизација 1.239.423,оо, останати трошоци од работење 3.927.640,оо, финансиски 
расходи 127.000 што значи комуналното предпријатие планира  во 2023да работи со 
добивка од 988.000 денари и финансиски расходи од 127.000 денари. 
Ване Андонов смета дека сето тоа што беше кажано добро е дај боже да се реализира 
што се опчекув и приходите и добивката од работењето апелира до представникот 
од ЈКП Васе Костадинов гледа грешка во работењето која нема да го донесе тој 
финансиски резултат што се опчекува, грешката во работењето е ЈКП не си ги 



наплаќа фактурите за вода губре и други работи што ги има до народот и 
домаќинствата на општина Василево, не го зборува тоа на памет, тврди одговорно 
дека пред два месеци само село Градашорци вкупно имаше околу 3.000 000 долг 
спрема ЈКП, тоа е таложено многу години народот не плаќа, за да се оствари тоа 
потребно е да се преземат мерки во наплатата на побарување. Доколку јавното 
предпријатие ги соберат сите пари не само што ќе биде во добивка предпријатието 
ќе биде во екстра состојба. 
Александар Митров праша колку време ќе се прави толеранција за граганите да си 
ги наплатат давачките кој што повеќе години не се платени смета дека треба да се 
преземат поригорозни мерки. 
Васе Костадинов 3 до 4 месеци има склучено договор со адвокат сега има акции низ 
повеќе села ќе се оди со исклучување и поднесување на тужби. 
 
 
Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред:  Давање согласност на 
програмата за работа и развој на : Давање согласност на програмата за работа и 
развој на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-911/1 од 16.12.2022 година, беше 
ставенa на гласење од 14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, 
за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 
  

6  

По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Давање согласност на 
Програмата за супвенционирање на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-912/1 
од 16.12.2022 година, за збор се јави  Васе Костадинов представник од ЈКП Турија 
Василево рече дека во програмата за 2023 и лани имаше донесено програма за 
супвенционирање имаше доогано од јапоската анбасдада ЈКП ќе припрема и дел од 
таа програма ќе се реализира за потребите кој се неопходни за работа тука 
нагласено е канти број на домаќинства, зголемено е на правните лица сега и цените 
се малку зголемени за разлика од лани. 
Живко Атанасов рече дека има реакција од фирмите што не работат зошто им се 
наплака инсистира да се преземат мерки барем нешто минимално да се наплаќа. 
 Васе Костадинов представник од ЈКП Турија Василево рече дека тоа треба да оди на  
Управен Одбор да се смени одлуката 
 

Немаше друг пријавено за збор  шестата точка од дневниот ред: Давање согласност на 
Програмата за супвенционирање на ЈКП Турија Василево за 2023 година бр.02-912/1 
од 16.12.2022 година, беше ставенa на гласење од 14 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.  

 

 



7. 
По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Предог Одлука за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка помегу Општина Василево и општина 
Струмица, образложение даде градоначалникот Славе Андонов рече дека  наредните три точки 
се однесуват за воспоставување на соработка во делот на земјоделството на примена современи 
дигетални алатки со општина Струмица. Тоа е проект преку UNDP привршувањето е при крај со 
Одлуките со цел до крајот на годината со градоначалникот на Струмица треба да се подпише 
договор со кој што ќе се реализира проект во кој се опфатени земјоделци кој сакат да се одлучат 
за мини агроберза кој што ќе биде сместена во инкубатор во Струмица таму ќе има ангажирано 
стручни лица со земјоделски факултет кој ќе ги пренесат нивните знаења кој ги стекнале преку 
посебни обуки направени на такви стручни лица. Смислата е да може да бидат на едно место 
земјоделците на фирми кои што одкупуват . Овој пилот проект мора од некаде да почне посебно 
кога има подршка од странски донатори. Тоа е добра прилика на двете општини мегу првите кој 
ќе реализират таков проект. 

 Седмата точка од дневниот ред :  Предог Одлука за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помегу Општина Василево и општина Струмица, беше ставенa на гласење од 
14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  
и ,, воздржани,, нема.  

8. 

 По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Предлог- Одлука за 
формирање на заедничка комисија за унапредување на Локалниот економски развој 
и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската соработка помегу 
општините Василево и Струмица со посебен осврт на земјоделството, низ процесот 
на примената на современи дигитални алатки. никој не се јави за збор, беше ставенa на 
гласење од 14 присутни советници, Советот на општина Василево ја усвои со 14 гласа,, 
за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема  

9. 

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред  : Предог – Решение за 
именување на членови во заедничката комисија за унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на мегуопштинската 
соработка помегу општините Василево и Струмица со посебен осврт на 
земјоделството,  Од општина Василево за членови во оваа Комисија беа назначени Сања 
Стојанова Велкова и Георги Цонев, од 14 присутни советници, Советот на општина 
Василево ја усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема  

 

 

 



10. 

По отворента расправа по десетата точка од дневниот ред : Одлука за ажорирање на 
процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и 
опасности. Образложение даде градоначалникот Славе Андонов рече секоја година се 
донесува од центарот за управување со кризи проценката е направена пред неколку 
години секоја година само се ажорира. Нема ниту една општина во Македонија капацитет 
за направи проценка тоа го прават центрите за управување со кризи. 

Десетата точка од дневниот ред : Одлука за ажорирање на процената на загрозеност на 
подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности. беше ставенa на гласење 
од 14 присутни советници, Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, 
против,,  и ,, воздржани,, нема со исклучок на советникот Билент Исинов поради судир на 
интереси беше иземен од гласење. 

11. 

По отворената расправа по единајсетата точка од дневниот ред: Предлог- финансиски план за 
фискална2023 година на ООУ Гоце Делчев Василево. за збор се  јави Александра Мадевска 
побара образложение 

 Бидејки немаше представникк од ООУ Гоце Делчев Василево да даде образложение по 
точката председателот на советот Ристо Деланов рече дека писмено ке им биде 
доставено на советниците. 

Единајсетата точка од дневниот ред Предлог- финансиски план за фискална2023 
година на ООУ Гоце Делчев Василево., беше ставенa на гласење од 14 присутни 
советници, Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема 
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По отворената расправа по дванајсетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука  по 
барање за градежни материјали, поднесено од Одбор на Џамија во Василево., за збор 
се јави Градоначалникот Славе Андонов рече  дека оваа точка беше на минатата седница апелира 
до советниците истата да биде подржана со цел да се подобрат мегуверските односи  негов 
предлог е да се доделат 40.000 денари 

Немаше друг пријавено за збор предлогот на градоначалникот да се доделат 40.000 
денари, беше ставенa на гласење од 14 присутни советници, Советот на општина Василево 
ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема со исклучок на советникот 
Билент Исинов поради судир на интереси беше иземен од гласење 

Дванајсетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука  по барање за градежни 
материјали, поднесено од Одбор на Џамија во Василево, со усвоениот предлог на 
градоначалникот да се доделат 40.000 денари. беше ставенa на гласење од 14 присутни 



советници, Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема со исклучок на советникот Билент Исинов поради судир на интереси 
беше иземен од гласење 

 

13. 

 По отворената расправа по тринајсетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука  
по барање за спонзорство, поднесено од Месната заедница од с. Пиперево за збор се 
јави Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека :   исто се однесува 
како и за Нова Маала тие имат организирано сречки општината ке донира телевизор Тесла 
се работи за квалитетен  телевизор кој ке биде обезбедено за 31 јануари во износ околу 
18.000 денари кој што ке бидат обезбедени преку субвециите за мобилни телефони. 

 Тринајсетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука  по барање за спонзорство, 
поднесено од Месната заедница од с. Пиперево општината ке донира телевизор кој ке 
биде обезбедено за 31 јануари во износ околу 18.000 денари кој што ке бидат обезбедени 
преку субвециите за мобилни телефони. , беше ставенa на гласење од 14 присутни 
советници, Советот на општина Василево ја усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема.  

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Ристо 
Делјанов ја затвори  18- та  седница на Советот на општина Василево. 

 
 

Записничар: 
Зора Коларова 

Совет на општина Василево 
                                                                           Претседател 

 Ристо Делјанов 
 
 


