
 З А П И С Н И К 
 

Од третата редовна  седница на Советот на општина Василево 
 
Советот на општина Василево ја одржа 3-та  седница  на ден 13.12.2021 година (Четврток) со 
почеток во 13.00 часот во просториите на Спортската сала во Василево. 
 Седницата ја свика  и ја водеше Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево. 
 На седницата присуствуваа сите советници. 
 На седницата присуствуваше Славе Андонов градоначалник на општина Василево, Верче Миткова 
извршител во одделението за нормативно правни работи и јавни дејности и Горан Андонов од 
оделението за урбанизам,  
 По отворената расправа по записникот од втората  седница одржана на ден 25.11.2021 немаше 
забелешки беше ставен на гласење од вкупно присутни 15  советници Советот на општина Василево 
го усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 
По отворената расправа по записникот од вонредната седница одржана на ден 09.11.2021 немаше 
забелешки  беше ставен на гласење од вкупно присутни 8  советници Советот на општина Василево 
го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,5  и ,, воздржани,, нема. 
 
       За работа на третата седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен 
ред. 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
 

1. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови и претседател на Управниот одбор 
на ЈПКД  „Турија“ Василево; 

2. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови и претседател на Надзорниот 
одбор на ЈПКД „Турија“ Василево; 

3. Предлог – Решение за именување на член на Управен одбор во ЈОУДГ Прва радост Василево 
по предлог на Министерство за труд и социјална политика ; 

4. Предлог – Решение за именување на член на Управен одбор во ЈОУДГ „Прва радост“ Василево 
по предлог на Совет на родители при ЈОУДГ Прва радост Василево; 

5. Предлог-Одлука за формирање Општински Совет за Социјална заштита. 
6. Предлог-Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2022 

година; 
7. Предлог-Програма за изградба и реконструкција на Детски градинки за 2022 година; 
8. Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 

2021/2022 година во зимски услови; 
9. Предлог-Програма за социјална заштита во Општина Василево за 2022 година; 
10. Предлог-Програма за поставување вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на 

локалните патишта и улици во општина Василево во 2022 година; 
11. Предлог-Програма за активностите во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната 

заштита и справување со кризи во 2022 год; 
12. Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни 

болести во 2022 година; 
13. Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во Општина Василево за 2022 година; 
14. Предлог План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина 

Василево (2022-2025); 
15. Предлог-Програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општина Василево 

за 2022 година; 



16. Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост 
на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Василево за 2022 година; 

17. Предлог-Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 
2022 година; 

18. Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја 
на општина Василево за 2022 година; 

19. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2022 
година; 

20. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина 
Василево за 2022 година; 

21. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во општина Василево за 2022 година; 
22. Предлог-Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното 

образование 2022 година; 
23. Предлог-Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во 

општина Василево за 2022 година; 
24. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на општина Василево за 2021 

година; 
25. Предлог-одлука за Буџетски календар за 2022 година; 
26. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Василево за 2022 година; 
27. Предлог-Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево 

за 2022 година; 
28. Предлог-Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2022 година; 
29. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 

2022 година. 

         По отворената расправа по дневниот ред за работа на третата седница на совет на општина 
Василево  за збор се јави Живко Атанасов член на советот на општина Василево предложи 
надополнување на дневниот ред како 30 точка на дневниот ред да биде:Предлог-Решение за 
разрешување и именување членови на Управен Одбор на ЈОУДГ ,, Прва радост Василево. 
 Немаше друг пријавено за збор предлогот на Живко Атанасов за надополнување на дневниот ред 
како 30 точка на дневниот ред да биде:Предлог-Решение за разрешување и именување членови на 
Управен Одбор на ЈОУДГ ,, Прва радост Василево,беше ставена на гласење од 15 присутни члена 
Советот на Општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,6  и ,, воздржан,, нема.  
Дневниот ред со направените надополнувања како 30 точка на дневниот ред да биде:Предлог-
Решение за разрешување и именување членови на Управен Одбор на ЈОУДГ ,, Прва радост 
Василево, беше ставен на гласење од вкупно присутни 15  советници Советот на општина Василево 
го усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
 

1. 

По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Предлог – Решение за разрешување и 
именување на членови и претседател на Управниот одбор на ЈПКД  „Турија“ Василево; за збор се јави 
Живко Атанасов претседател на  комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека 
Комисијата на седницата го разгледа од 5 присутни члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,, воздршани 
немаше: ги разреши следните членови:  

- Ристо Лазаров 
- Марија Митрова, член 
- Горги Костадинов, член 
- Павле Глигоров, член 



- Симона Стојанова 
 а ги назначи следните членови:                                                                                                                                                                                         

Емил Јованов претседател 

Никола Делев 

Антоника Иванова 

Синан Салиев 

Ацо Атанасовски 

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои 

За збор се јави Крсте Панев член на Советот на општина Василево побара образложение 
зошто се разрешуват  досегашните членови и претседател на Управен одбор на 

ЈПКД  „Турија“ Василево кога мандатот им трае до23 Април 2022 година. 

Живко Атанасов рече дека до разреување на Управен одбор на јавното претпријатие дојде од причини 
што тие како комисија согледувајќи ја ситацијата за лошото работење на јавното претпријатие кое е 
задолжено 16.000.000 денари имат констатирано дека нема работено добро и имат донесено одлука да ги 
разреши досегашните членови. 

Александра Мадевска се обрати до советнникот  Живко Атанасов бидејќи тој кажа дека јавното 
претпријатие е задолжено 16.000000 денари кога пред две недели имат назначено нов вд директор којшто 
до сега ниту еднаш Управен одбор ниту надзорен  немат одржано ниту една седница за да кажат кои се 
причините за толку задолжување побара образложение по кој начин ги разрешуват тие членови. Кој што 
сеуште имат мандат. 

Крсто Панев побара образложение од градоначалникот зошто се разрешува Управен одбор на јавното 
претпријатие  да каже дали навистина ЈКП е задолжено  16.000 000 денари бидејќи тој има сознание дека 
не е толку да не  се зборува паушално последниот пат беше дури и во добивка од 200.000 денари. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека бидејќи Крст Панев беше претседател на 
советот добро го знае Статутот и Деловникот, тоа не е негова работа да објаснува зошто се разрешува  
тоа е работа на комисијата за мандатни прашања а не негов предлог инаку има право и и тој како 
градоначалник да даде предлог со посебно решение дека тој лично ќе го подпише Предлог – Решението 
за разрешување нема потреба  тој да дава објаснување Крсто Панев како досегашен претседател на 
Советот треба најмногу да знае колку е задолжено јавното предпријатие тука некаде  е цифрата што е 
спомната сега кога ке дојде завршната сметка ке се види конечното задолжување или добивка тој не е 
директор на ЈКП, точно е дека има назначено вд. директор доколку има потреба ќе се одржи и посебна 
седница како советници имат право да  барат да се разгледа ситуацијата на финансиската состојба на 
ЈКП. 

Александра Мадевска: на седницата беше спомнато дека ова работа е на Мандатната комисија 
градоначалникот беше присутен на таа комисија  кога таа го постави истото прашање зошто се 
разрешуват досегашните членови и претседател  на Управен одбор на комуналното претпријатие кога 



претседателот на комисијата кажа дека  досега сите членови беа од СДСМ сега со сменување на власта  
сите членови треба да бидат од ВМРО –ДПМНЕ нејзиното прашање е дали Управен Одбор  ќе се 
формира на начин ВМРО-СДСМ на партиска база или ќе се прави за доброто на предпријатието за по 
добро да функционира.  

Крсте Панев побара од  претседателот на Советот Ристо Делјанов на наредните седници  да присуствуват 
и представници  и од другите установи за да дадат точно образложение по точките што ке се расправа. 
Околу мандатната комисија може да даде само предлози да не се разрешуват членовите да се почитуват 
законот за јавните предпријатија каде што во законот пише дека може да ги разрешува и именува 
основачот  каде што јасно е дефинирано како треба да биде. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека Крсте Панев како бивш претседател на 
советот треба да му биде јасно дека комисиите се формират за да ги разработуват точките пред седница 
на Совет не дека комисијата  ги разрешува, туку таа предлага на Совет за разрешување сега советот ги 
разрешува а основач е советот, тука нема ништо спорно.  

Бидејќи немаше пријавено за збор, предложените членови од Комисијата за претседател и 
членови во комисијата за финансирање Буџет и локален економски развој бидат разрешени: 
разреши следните членови:  

- Ристо Лазаров 
- Марија Митрова, член 
- Горги Костадинов, член 
- Павле Глигоров, член 
- Симона Стојанова,член 

а се назначуват: 

Емил Јованов за претседател 

Никола Делев 

Антоника Иванов 

Ацо Атанасовски 

Синан Салиев 

Предлогот беше ставено на гласење од 15  присутни члена Советот на општина Василево ги усвои 
со 8 гласа,, за,, ,, против,, 7   и ,, воздржан,, нема 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. 

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Предлог - Решение за разрешување и 
именување на членови и претседател на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево;за збор се јави 
Живко Атанасов претседател на  комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека 
Комисијата на седницата го разгледа;;од 5 присутни члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,, 
воздршани немаше: ги разреши  следните членови:  

- Ристо Велков за  претседател 
- Петре Партиков, член 
- Томчо Јанев, член 
- Александар Тимов, член 
- Тони Ерќечев,член 

 
А ги назначи: 
-Тони Еркечев за претседател 
-Енис Демиров 
-Крсто Иванов 
-Данче Шајкарова 
-Бурхан Исинов 

 
Предлага и Советот да ги разгледа и усвои 

 Бидејќи немаше пријавено за збор, Предлог - Решение за разрешување и именување на членови и 
претседател на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево да се разрешат: 

- Ристо Велков за  претседател 
- Петре Партиков, член 
- Томчо Јанев, член 
- Александар Тимов, член 
- Тони Ерќечев,член 

 
А ги назначи: 
-Тони Еркечев за претседател 
-Енис Демиров 
-Крсто Иванов 
-Данче Шајкарова 
-Бурхан Исинов 

 

 

 



Предлогот беше ставено на гласење од 15  присутни члена Советот на општина Василево ги усвои 
со 10 гласа,, за,, ,, против,, 5   и ,, воздржан,, нема. 
 

3. 
По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Предлог - Решение за именување на член 
на Управен одбор во ЈОУДГ Прва радост Василево по предлог на Министерство за труд и социјална 
политика ;за збор се јави Живко Атанасов претседател на  комисијата за Мандатни прашања избор 
и именување рече дека по предлог на Министерство за труд и социјална политика за член наУправен 
Одбор биде назначена Гонца Гуџирова комисијата на седницата го разгледа од 5 присутни члена 
гласаше 2 гласа ,, за,, ,, против,, 3   и ,, воздржан,, нема комисијата не го усвои предложениот 
предлог. на Министерство за труд и социјална политика. 
Крсте Панев рече дека претседателот на Мандатната комисија треба да стане и да се изјасне како е 
помината точката на мандатната комисија да го каже предлогот од мандатната комисија и председателот 
на советот да го стави на гласење.  
Немаше друг пријавено за збор Предлог - Решение за именување на член на Управен одбор во ЈОУДГ 
Прва радост Василево по предлог на Министерство за труд и социјална политика за член наУправен 
Одбор биде назначена: Гонца Гуџирова беше ставен на гласење од 15  присутни советници гласаа 
7,, за,, ,, против,, 8   и ,, воздржан,, нема, Советот не го усвои. 
 

4. 

По отворената расправа по четвртата точка од Предлог - Решение за именување на член на Управен 
одбор во ЈОУДГ „Прва радост“ Василево по предлог на Совет на родители при ЈОУДГ Прва радост 
Василево;за збор се јави Живко Атанасов претседател на  комисијата за Мандатни прашања избор 
и именување рече дека Комисијата на седницата го разгледа предлогот: за именување на член на 
Управен одбор во ЈОУДГ Прва радост“ Василево по предлог на Совет на родители при ЈОУДГ Прва 
беше назначена: Кристина Златанова Ристова од 5 присутни члена комисијата  гласаше 2 гласа ,, за,, ,, 
против,, 3   и ,, воздржан,, нема комисијата не го усвои предлог. 

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои 

 Бидејќи немаше пријавено за збор, Предлог - Решение за именување за член на Управен одбор во 
ЈОУДГ Прва радост“ Василево по предлог на Совет на родители Кристина Златанова Ристова да биде 
избрана за член на Управен одбор во ЈОУДГ Прва радост“ Василево беше ставен на гласење од 15  
присутни советници гласаа 7,, за,, ,, против,, 8   и ,, воздржан,, нема, Советот  не го усвои. 
 

5. 

По отворената расправа по петата точка од дневниот Предлог-Одлука за формирање Општински 
Совет за Социјална заштита. За збор се јави Спасенка Митева претседател на Комисијата за општествени 
дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, гласа за,, ,, 
против,,    и ,, воздржан,, нема. 

За збор се јави Крсте Панев побара образложение по точката праша зошто по втор пат ја има 
точката на дневен ред еднаш е изгласана праша на колку време пак се формира и како се обновува. 

Ристо Делјанов претседател на советот на општина Василево рече дека Бидејќи Јанев Митко не е 
присутен за тоа писмено ќе бидат обавестени. 



Славе Андонов градоначалник на општина Василево Ссвоето излагање рече дека се има  консултирано 
со Митко Јанев во моментот е на годишен одмор тој работи со тие проекти  смета дека тоа е во делот 
на негователи има потреба дополнително да се донесе и оваа година за тоа писмено ќе бидат известени. 

Бидејќи немаше пријавено за збор петата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за формирање 
Општински Совет за Социјална заштита, беше ставен на гласење од 15  присутни советници Советот 
на општина Василево го усвои со 8,,гласа за,, ,, против,, 6   и ,, воздржан,, нема,  
 
 

6. 

По отворената расправа по шестата точка: Предлог-Програма за локален економски развој на 
подрачјето на општина Василево за 2022 година; За збор се јави   Vane Andonov претседател на 
Комисијата за finansirawe buxet i lokaln ekonomski razvoj  рече дека комисијата на седницата 
ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. 

За збор се јави Krste Panev ~len na sovetot na op{tina Vasilevo re~e deka sovetnicite od 
opozicijata ke gi podr`at site programi i ke glasat za osvojuvawe bidejki programite i 
proektite 90% se od predhodnata vlas na SDSM podgotveni a ke se realizirat vo 2022 
година,  bidej}i toga{ be{e pretsedatel na sovetot toga{ sovetni~kata grupa na VMRO-
DPMNE ne podr`a nitu edna programa sega sovetnicite na SDSM nema da bidat so takov 
stav site programi ke gi podr`i se {to e vointeres na graganite, 

Slave Andonov gradona~alnik na op{tina Vasilevo izrazi blagodarnost do sovetni~kata 
grupa na SDSM za podr{kata {to ima razbirawe da gi podr`i site programi re~e deka toa 
e stvarno za po~it и veti deka zaedni~ki ke rabotat nosat i ke ги kontrolirt programitе 
pri na~inot na realizirawe,re~e ubavo e koga site zaedni~ki odlu~uvat no sepak se ka`a 
edna podelba deka proektite se od predhodnata vlast, se znae koi proekti se od predhodnata 
vlast tie ke bidat realizirani toa {to e po~nato i zastanato nema da se ode 
dekonstruktivno nitu da se ode sprotivno nitu da raskinuvat dogovori toa se Domot vo 
Вasilevo i vo Vladevci tamu dogovorot e iste~en parkot kaj crkvata ke se vidi ponatamu 
{to ke se pravi, seto toa {to e dobro za graganite ke bide prifateno i prodol`eno и 
podpi{ano spored dogovorot. Ima i mnogu novi proekti samo toa ne mo`at site da go vidat 
toa {to e dozvoleno vo ramkitena buxetot, ima ramka od Ministerstvoto za finansii ne 
mo`e od toa da se prekpora~i. Op{tina Vasilevo bidej}i e prezadol`ena okolu 80.000 000 
denari pred da dojde toj vo kabinetot bea dojdeni i nekoj izvr{uvawa od firmata Portland 
okolu 4.000 000 denari, dolgot sekojdnevno se zgolemuva ima mnogu proekti koj {to ne se 
po~nati od minatata godina toa }e se realizira spored ramkite dadeni od Ministerstvoto 
za finansii koe dava 9.000 000 za kapitalni investicii toa e napraveno so cel da nema novi 
zadol`uvawa nepotrebno da se optovaruva buxetot na op{tinata, bez razlika od kade e 
gradona~alnikot spored nego toa e dobra merka da mo`e kontrolirano da se tro{i i 
dolgovite napraveni od predhodnite vlasti da mo`e da bidat vrateni, Dokolku se nabilda 
buxetot и programite golemi sumi na investicii  kapitalni objekti bez da ima sredstva od 
buxetot a poslednata godina e gradeno bez da ima pari vo buxetot,Potencira nieden tender 
{to e objaven vo op{tina Vasilevo nema finansii na smetkata blokirani a ima objaveno 
tender spored nego nemo`e da se objavi tender koga ima blokirano smetka toa e so dobra 
namera prema op{tinata и graganite da birat. Dokolku se odi so  novi dopolnitelni 
proekti kako {to be{e ovaa godina }e nema ni za struja, uшte ednaш go podr`uva stavot na 
opozicijata {to }e gi podr`i proektite, ima novi proekti site }e bidat realizirani 
spored mo`nostite, programite se `elba i vizija dodeka realizacijata na Buxeto }e bide 



realna toa }e se vidi preku kvartalnite izve{tai koj se dostavuvat na tri meseci a }e se 
realizirat spored prihodite koi se pribirat. Mo`nostite na op{tina Vasilevo za 
prebirawe na prihodi se ograni~eni site sovetnici za toa se zapoznaeni. Re~e deka ve}e 
eden mesec  e gradona~alnik prihodot  e mnogu pogolem od poslednite  nekolku meseci no 
predhodnata vlast ima realizacija na isplati na osnovni raboti. Сe uspea da ne ja isklu~at 
strujata u{te eden den ima do krajnata cel utrovo }e bide isplatena poslednata isplata za 
da nema isklu~uvawe na strujata, se nadeva deka narednite sednici }e zboruva za realizacija 
na kanalizacii atmosferski i fekalni kanalizacii, pati{ta gradinki se {to kapitalno i 
vo interes na na site gragani.  

Немаше друг пријавено за збор Предлог-Програма за локален економски развој на подрачјето на 
општина Василево за 2022 година; , беше ставен на гласење од 15  присутни советници Советот на 
општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема,  
 
 

7. 

По отворената расправа по седмата точка Предлог-Програма за изградба и реконструкција на Детски 
градинки за 2022 година;  za zbor se javi Vane Andonov претседател на Комисијата за finansirawe 
buxet i lokaln ekonomski razvoj  рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена 
ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема 

Немаше друг пријавено за збор Предлог-Програма за изградба и реконструкција на Детски градинки 
за 2022 година; , беше ставен на гласење од 15  присутни советници Советот на општина Василево 
ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема,  
 

8. 

По отворената расправа по осмата точката Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и 
улици во општина Василево за 2021/2022 година во зимски услови; za zbor se javi Vane Andonov 
претседател на Комисијата за finansirawe buxet i lokaln ekonomski razvoj  рече дека комисијата 
на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема.  

 

за збор се јави Krste Panev  pra{a dali za ovoj zimski period ima nabaveno sol. 

 Slave Andonov gradona~alnik na op{tina Vasilevo re~e dekaba{ и dene{nata programa e 
aktuelna sega e и period koga vrne sneg od deneska Javnoto komunalno pretprijatie e 
izlezeno da realizira {to gi ima tie zalihi se nastapuva skoro vo site naseleni mesta 
posebno vo Visoka Maala, i Чanaklija na povisokite mesta ima odredena koliчina na sol i 
pesok ima rabotnici od javnoto komunalno pretprijatie na teren. ,  

Немаше друг пријавено за збор Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и улици во 
општина Василево за 2021/2022 година во зимски услови, беше ставен на гласење од 15  присутни 
советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

9. 



По отворената расправа по деветата точка:. Предлог-Програма за социјална заштита во Општина 
Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов претседател на Комисијата за финансирање 
буџет и локален економски развој    рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена 
ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема 

Немаше друг пријавено за збор Предлог-Програма за социјална заштита во Општина Василево за  
2022 година беше ставен на гласење од 15  присутни советници Советот на општина Василево ja 
усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 
 

10. 
 
По отворената расправа по десетата точка: Предлог-Програма за поставување вертикална и 
хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево во 2022 
за збор се јави Ване Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски 
развој  рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,,  против,,   
и ,, воздржан,, нема  
Немаше друг пријавено за збор Предлог-Програма за поставување вертикална и хоризонтална 
сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево во 2022 беше ставен 
на гласење од 15  присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, 
против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 

11. 

     По отворената расправа по единасетата точка Предлог-Програма за активностите во областа на 
заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2022 год за збор се јави 
Ване Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека 
комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, 
нема 

Немаше друг пријавено за збор точка Предлог-Програма за активностите во областа на заштитата и 
спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2022 год;беше ставен на гласење 
од 15  присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и 
,, воздржан,, нема, 

12. 

По отворената расправа по дванаесетата точката: Предлог-Програма за спроведување на општите 
мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година; за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема 

Немаше друг пријавено за збор точка : Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за 
заштита на населението од заразни болести во 2022 година; беше ставен на гласење од 15  присутни 
советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, 
нема, 

13. 



По отворената расправа по тринаесетата точката: Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во 
Општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов претседател на Комисијата за 
финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 
присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема 

Немаше друг пријавено за збор точка : : Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во Општина 
Василево за 2022 година;; беше ставен на гласење од 15  присутни советници Советот на општина 
Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

14. 

По отворената расправа по четиринаесетата точка. Предлог План за контрола на популацијата на 
бездомни кучиња на територијата на општина Василево (2022-2025);  за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема 

Немаше друг пријавено за збор точка Предлог План за контрола на популацијата на бездомни 
кучиња на територијата на општина Василево (2022-2025); беше ставен на гласење од 15  присутни 
советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, 
нема 

15 

По отворената расправа по петнаесетата точка.  Предлог-Програма за третирање на животните 
бездомници на подрачјето на општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема 

Немаше друг пријавено за збор точката:  Предлог-Програма за третирање на животните бездомници 
на подрачјето на општина Василево за 2022 година беше ставен на гласење од 15  присутни 
советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, 
нема, 

16 

По отворената расправа по {esнаесетата точка Предлог-Програма за работа во областа на 
располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето 
на Општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов претседател на Комисијата за 
финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 
присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. 

Крсте Панев постави прашање до градоначалникот Славе Андонов бидејќи ставот на советничката 
група на СДСМ е да ги подржи сите програми сака да постави прашање до градоначалникот за да 
знаат и советниците и граганите околу располагањето на градешното земјиште во сопственост на 
РМ  има голем  проблем во Василево што го знае и градоначалникот тој проблем го имаше и 
предходната власт проблем кој што стигна и до апелационен суд Скопје, три дена пред изборите 
стигна решение за извршување тоа неможеше да го реши предходниот градоначалник градежниот 
инспектор од Босилово  нема излезено на терен колку што е запознаен не е запазен рокот праша 
дали ќе се преземат мерки да се отстрани тој проблем или тие како советничка група на СДСМ ќе 



преземат мерќи преку надлежните институции да видат дали тој градежен инспектор има излезено 
на терен и дали тој како градоначалник го има повикано во општината. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека веќе ги има преземено 
надлежностите за градежнто земјиште за продажба лично тој беше претседател на таа комисија 
Симона Шонтевска и Бранко Андонов  е во надлежност на општината и може да функционира. 
Бидејќи тој е градоначалник ќе треба уште едно лице дополнително се чека оглас објавен до зелс за 
да може да полага за тоа има критериум што треба да се исполни лицата што треба да се јават на 
оглас. Околу проблемот во Василево препоставува за кој се работи има известување до лицето дека 
треба да се постапи по пресуда од надлежните органи тој го има примано инспекторот разговарано 
и по тоа треба да постапи. 

Крсте Панев праша дали како градоначалник го има известено градежниот инспектор да излезе на 
терен и дали има одговор дека има излезено на терен и дали има направено записник за увид на лице 
место. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека таму има донесено од соодветен 
орган правосилноста е околу 20 дена и ќе постапи инспекторот. 

Горан Андонов представник од општинската аддминистрација рече дека како вработен во 
одделението за урбанизам градежниот инспектор постапува по неговите предмети тоа не е во негова 
надлежност но бидејќи е во секојдневен контакт со него смета дека до 22 Октомври беше рокот да 
го одстрани после тоа градежниот инспектор си постапува по решението излегува на терен после 22 
октомври може да има рок од 20 дена може да постапи по лицето кое е известено. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека се што е според законот 
институциите кој што ќе ги носат решенијата ќе бидат спроведени, токму на тој дел се реши еден 
од проблемите што не беше решен неколку години во Василево, долго време не се собира вода има 
одреден канализационен систем не се собира вода се што е потребно ќе биде преземено се што е во 
интерес на граганите и законотќе биде спроведено. 

Немаше друг пријавено за збор точка: Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со 
градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Василево за 2022 година;беше ставен на гласење од 15  присутни советници Советот на општина 
Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

 

 

17. 

По отворената расправа по седамнасетата точка: Предлог-Програма за спорт, рекреација и 
манифестации на подрачјето на општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата 
на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. 

Александар Митров член на советот на општина Василево според него има многу средства одвоени 
за фудбалските клубови и други манифестации негде повеќе негде помалку доделени средства. 
Лично е заинтересиран за одбојкарскиот клуб Сушево како традиција го гледа како изумрен можеби 



тие средства ќе бидат доволни може и нема да се остварат и дали клубот ќе може да функционира. 
Исто така сака да се надоврзе и за фудбалскиот клуб Василево за кој што има одвоено 700.000 денари 
кој во последно време дојде до раздор помеѓу граганите да одат на спортски активности кој што 
викат дека нема да гледат фудбол. Предтоа беше вмровски клуб , според него треба да се преземат 
мерќи да биде спортски клуб а не партиски. Фк Василево требаше да биде еден од  носечките 
клубови во општината а како што гледа стадионот во Василево е катастрофален, смета дека треба 
да се преземат мерки побара од советникот од предходниот состав Крсте Панев да каже на кој начин 
функционираше околу давање на просторот на стадионот. За пофалба е спортската соблекувална 
што беше издадена до колку не се издадеше овааа соблекувална до крајот ќе беше срушено, подобро 
да биде издадено и на другите делови од чаршиски зборувања се слуша најмногу пари што може да 
се направат тоа е спортот. Луѓето кој што го одржуват стадионот како вработени, финансират или 
било како. 

Крсте Панев во образложението рече дека тој клуб си има претседател ние како општина само го 
подржуваме и супвенционираме, сега сумата е намалена и предходниот градоналанник  ја има 
намалено уште од предходните мандати се зборуваше дека во спортот има повеќе пари. После него 
дојде СДСМ на власт се виде дека имало 2,5 000 000 од општината средства, сега е намалено на 
700.000 денари според него доколку се работи домаќински ќе биде добро и за граѓаните да одговорат 
на нивните потреби.  

За одбојкарски клуб Сушево гледа дека е добро и предходната власт имаше планирано но не се 
отвори тој одбојкарски клуб според него 300.000 денари се доволни се зависи дали ке 
профунционира, едно сака да каже до градоначалникот  и пофалби не само критики кога се отварат 
такви клубови да не се гледа партиски ниту на ВМРО ниту на СДСМ да не се дели народот 
претседатели и играчи да не нагласува повеќе  за Сушево  кој ќе биде претседател или било како 
рече дека треба да биде коректно спрема сите за да нема проблеми. Има сознание за КУД  Сушевски 
Бисери дека имаше манифестации секаде беа поканети добро е да има таков клуб во општината за 
тоа ќе разговара со градоначалникот за одредени работи друго останува исто. Две години има ковид 
пандемија немаше ништо одржано.  Во програмата  има само сменето во Василево на Голема 
богородица да се одржува турнир а досега се одржуваше на Велигден според него доколку сметат  
дека е подобро да се одржува турнирот на денот на празникот во Василево на денот Голема 
Богородица нека биде така бидејќи Велигден е празник на сите христијани нема ништо против. 

Додека за прашањето околу начинот на издавање на просториите на стадионот и функционирањето 
за тоа беше задолжен градоначалникот во соработка со Јавното комунално предпријатие, некогаш 
немаше вода за наводнување не се косеше трева некои пати поради тоа што беше расипана машината 
за приватно да се коси општината немаше средства да плати  смета дека и сега ќе се соочуват со тој 
проблем. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека програмата за спорт е малку повеќе 
изменета имаше укажувања еден период ќе се одржува Велигденски турнир мегутоа по одзив беше 
слабо  и народ и на еќипи сега тој како градоначалник има некои замисли, смета дека во програмата 
има внесено разни реконструкции на игралиштето за да направи како што доликува сите знаат во 
Василево имат доживеано спомени како деца и ученици сака да се обнови и смета дека ако турнирот 
се одржи на Голема Богородица ќе има повеќе интерес и народот во тој период доаѓа и од странство 
целта му е да се постигне нешто подобро а од друга страна за Велигден турнирот ќе се одржи во 
Добрашинци тоа е промената за фк. Василево. Планирани се 700.000 денари според потребите и 
расположливата рамка што е на Буџетот. Исто така  и Куд Сушевски Бисери ќе биде финансиран 
како и досега и сите други спортови единсвено е тоа што може  да се бара извештај за кој што се 
потрошени парите кој се дадени од општината кој што го има тоа право, сето друго невладени 



организации, здружение тие фунционират според тој закон за тие средства  нема да се меша, тоа се 
средства  кој што сами си ги обезбедуват,  рече доколку некаде се мешат политики тој како 
градоначалник без разлика за било кој тој како градоначалник доколку некој пропагира некоја 
партија или расизам како ќе се дават средства и доколку се дават ќе се залага правилно да се 
користат 

Немаше друг пријавено за збор точка: Предлог-Програма за спорт, рекреација и манифестации на 
подрачјето на општина Василево за 2022 година;беше ставен на гласење од 15  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

 

18. 

По отворената расправа по осумнасетата точка Предлог-Програма за уредување на просторот на 
градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване 
Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека 
комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, 
нема. 

за збор се јави Блажо Делев   изрази благодарност до градоначалникот за паркот и уредувањето  на 
центарот во Нова Маала но сака да упомени пред да почне да се гради потребно е да се изгради подпорен 
зид па после да се  уредувањето на центарот. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека точно е тоа дека прво треба да се направи 
подпорен зид и е во преговори со одредени донатори дали ќе ја донират изградбата на одпорниот зид, 
доколку не донират ќе мора да се оди со измена на програмата до година, сака да каже дека овие програми 
ќе се менуват според приходите. Рече дека доколку има повеќе приходи ќе се менуват и програмите за 
нови градби, сака да каже дека програмите се моменталната слика на општината меѓутоа не се знае 
догодина може да има повеќе прилив на средства, доколку се успее со донации ќе биде добро, знае дека 
зидот во Нова Мала е потребен и за тоа беше повеќе пати потенцирано дека прво ќе се гради подпорен 
зид после ќе се гради парк. 

За збор се јави Ридван Мемедов и тој има пофалба за градоначалникот Славе Андонов  за 
повеќенаменското игралиште во Висока Маала бидејќи предходниот градоначалник Марјан Јанев ги 
излажа дека ќе направи игралиште но ништо од тоа. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево  околу игралиштето во Висока Маала рече дека 
лично тој е сведок на повеќе власти беше обеќано но не реализирано, тој таму лично има ветено дека ќе 
биде изградено има потреба само ќе треба повеќе да се ангажират околу школото лично ќе се залага да 
обезбеди средства за да се направи тоа игралиште, бидејќи е неопходно ќе биде реализирано идната 
година. 

Александар Митров изрази пофалба и за предходниот градоначалник за повеќе наменското игралиште 
во Ангелци и Василево исто сака да се надоврза и за доградбата на Домот на културата  во Василево 
постави прашање до градоначалникот дали за надоградувањето на домот средствата се буџетски или 
донација. Според него е направена најголема грешка што на домот се свали кровот и оди во распаѓање. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево вети  дека ќе обрати внимание и за Василево го знае 
нивниот менталитет 500.000 денари се предвидени за гребење на асфалтот, тоа што се прави во Ангелци 
и Висока Маала или Седларци ќе биде во друга фаза се зависи од средствата што ќе ги има, проблемот е 



да дојдат средства и да се направи како што треба за да може да се одржува тој турнир спрема приливот 
на средства доколку може и ќе се асфалтира поново. Околу прашањето за Домот на културата лично тој 
се согласува дека неплански е направено. За тоа треба да се планира спрема можностите исто и во 
Владевци за патот имаше  врнежи, сака да каже да се планира кога се прават спрема обемот на проектот 
тоа е голем проект требаше да се почне и работи како што доликува според динамиката што е во 
договорот, се виде дека има застој што се случува со домот фирмата што е изберена поради блокирана 
сметка не е заинтересирана да работи беа повикани во општината ќе се преземат соодветни мерки ќе се 
преземат мерќи наредната недела, неможе да се чека домот да се сруши сега и советниците тука да мрзнат 
поради салата за состанок што е во домот, бидејќи нема струја средства од општината се обезбедуват 
околу3.000 000 денари и останатите средства се од Бирото за регионален развој. Рече дека ќе биде тешко 
општината да ги собере и тие средства, бидејќи сме презадолжени за струја се збират пари, сметките за 
телефони се платени заради тоа се закаснува и плаќањето на пенали доколку се закасни со плакањето 
според договорот.Општината за телефони треба да се плати на мобилниот оператор  , затоа рече дека 
треба сите да функционират да не дојде до колапс. Лично тој рече дека ќе се залага за домот колку што 
може да се реализира до ноември до година од Бирото за регионален развој дадено рок да се реализира, 
Доколку не се реализира до ноември се што е направено општината треба да го плати, ќе се јави 
дополнителен товар на општината според него неплански работено, лично рече дека тој така не би 
работел за тоа времето ќе покаже, може наредните седници следната година да се види кој подобро прави 
дали предходно или сега подобро се работи тој зборува за моменталната состојба за тоа ги замолува 
советниците за конструктивност и разбирање. 

Крсте Панев рече дека се согласува за се што досега говореше градоначалникот се е во ред за повеќе 
наменско игралиште 4.000 000 во Дукатино го праша градоначалникот дали како градоначалник има 
повеќе проекти под Бирото за регионален развој  и Министерството, или било каде нашата општина 
учествува со 1.000 000 и 2.000 000 тие ќе дадат 23.000 000 денари. За да се реконструира Домот, праша 
дали ќе го одбие проектот и дали општината ќе има 3.000 000 денари да плати со 23.000 000 денари Рече 
дека нема ништо против наменското игралиште во Висока Маала нека се направи на 4.000 000 повеќе 
наменско игралиште се обеќа дека до година ќе се направи а 3.000 000  денари не е во ред да се обезбеди 
со 23.000 000  некој да донира а општината  да донира само 3.000 000 денари што е битно за сите граѓани 
на општина Василево за реконструкција  на домот. Негово мислење тој би се нафатил да го направи некој 
да даде 23.000 000 денари а општината само 3.000 000 денари а Буџетот се прави така како што ни 
одговара, според него ако сега општината е задолжена во моментот е таква ссостојбата како што е  сега 
градоначалникот треба да раздолжи и плански да работи смета дека средства ќе стигнат за сите проекти 
од Бирото за регионален развој. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека не се 23.000 000 туку се 13.000 000 според 
него и тие не се малку сака да ќаже разликата е во пристапот на работењето проблемот е колку сме во 
можност и за тие 3.000 000 денари да плати општината 4.000 000 со тие 9.000 000 денари што ќе ги има 
за тие капитални инвестиции 4.000 000  според проектот општината што има изработено не е важно дали 
е изработен од Ванчо Стојанов или од Марјан Јанев можно е да дојде до аупција може и да падне оваа 
сума од искуство кажува вероватно и ќе падне разликата во концептот е тоа ако може со таа сума да се 
вклопи со нашите можности до аплицирање но работата е во тоа што не сме во можност ем аплицирање 
и уште толку заглавување убаво е што советникот Крсте Панев направи споредба ќе мора да се работи 
во наредниот период ако сакаме да опстанеме на тој концепт рече дека и тој можеше многу проекти да 
направи но тој концепт имаше различни барања не може да се пише што ке им текне. Во општината има 
вработени за финансиски прашања луге пред пензија со искуство што кажуват најдобро и тој е правник 
има некое искуство смета доколку се работи плански општината ќе се одглави а дека ќе стигнат средства 
кој што државата треба да пушти  лично тој има разговарано со оделението за финансии дали има такви 
средства да стигнат од државата за да се намали долгот рече дека нема такви информации освен 
кредитите остануват околу 70.000 000 долг на општината нема да се чека од Агенцијата за финансиска 
подршка или Бирото за регионален развој па да долгот се намали на 40.000. 000 денари ќе беше добро 
ако беше така  но не е така тоа е долг дирекно на општината тоа е реалноста треба да се работи 



домаќински тоа е проблемот што едни ќе градат без пари други ќе враќат рече дека лично ќе се залага и 
се надева дека ќе ја стабилизира општината 

Билент Исинов пред малку градоначалникот кажа дека во Висока Маала ќе се прави игралиште го 
интересира на кое место, бидејќи беше спомнато до школото што значи таму се направи и школо беа 
уложени 40.000 евра за време на Ванчо Стојанов сега школото е запустено, децата не ги пуштат таму, 
праша зошто не ги пуштат децата каде е планирано тоа игралиште.4.000 000 денари не се малку нека се 
направи нема против  .кажа дека ќе ги гласа програмите ќе има соработка побара образложение. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека тој проект беше за времето на Ванчо 
Стојанов школото е добро е и во насока колку што е запознаен проектот ќе биде околу школото со 
разговор со граганите. Има стручни лица во општината има разговарано со граѓаните од Висока Маала 
нивна желба е таму да се гради доколку има имотно правен спор нема таму да се гради, сето тоа зависи 
од фактичката состојба. 

Александра Мадевска слушна од градоначалникот за домаќинско и недомаќинско работење сака да каже 
дека крајот го краси делото Рече дека има 1 предлог тука гледа изградба на парк во висина од 300.000 
денари во село Чанаклија рече дека лугето таму немат пат  исто така има проблем и со водата каде во 
одредени периоди пијат вода од цистерни за прскање лозиња смета дека треба да се даде преоритет прво 
на патишта, водоводи, канализации. Доколку се гради парк во сред село кога ќе надојдат води тој парк 
ќе го однесе што според неа е промашена инвестиција.  Сите се запознаениво каква ситуација се наоѓа 
село Чанаклија според неа во прв план треба да се стават некој преоритетни работи  а не паркови кога 
нема ни патишта. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево праша  за кој пат зборува советничката Александра 
Мадевска 

Александра Мадевска рече дека се мисли на споредни патишта.  

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека таму е друга работата тие се свесни дека 
тоа е голема инвестиција има разговарано со граѓаните колку еден Буџет на општината таму има и 
каскади  што треба да се решат многу проблеми како и во село Сушево. Оваа Барање е од граѓаните се 
работи за сред село лично тој го знае теренот ситуацијата е таква граѓаните го барат тоа. 

 Немаше друг пријавено за збор точка: Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното 
земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2022 година; беше ставен на гласење од 15  
присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, 
воздржан,, нема, 

 

19. 

 

По отворената расправа по деветнасетата точка: Предлог-Програма за изработка на урбанистички 
планови во општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов претседател на Комисијата 
за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 
5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема.  



За збор се јави Живко Атанасов обара образложение од градоначалникот за урбанистичките планови за 
Пиперево, Василево,Ангелци, Градашорци и Владевци до каде е постапката. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека има обеќано дека тие урбанистички 
планови ќе се завршат за време на неговиот мандат се што е можно да се направи ќе се забрза постапката, 
Владевци, Ангелци и Градашорци се во завршна фаза додека за Василево и Пиперево се во пназадна фаза 
што занего е изненадување бидејќи знае дека урбанистичките планови се почнати уште за време на Ванчо 
Стојанов, треба да се забрза таа процедура оти е неопходно  за граѓаните општо заеднички интерес ке 
има прилив на средствата а граѓаните ќе си ги решат проблемите што ги имат по судовите и на имотен 
лист ќе имат сопствен имот ќе се залага сето тоа да се заврши за да моше да видат граганите благодет. 

Крсте Панев рече дека сите се изненадени на седницата присутен е Горан Андонов се бави со таа 
проблематика побара образложение кога предходната власподнесе за урбанистички планови за 
Василево, Пиперево и Владевци да каже до каде е стигнато. 

Горан Андоновпредставник од општинската аддминистрација во врска со урбанистичките планови за 
Владевци, Ангелци и Градашорци се поднесени од 2016 година од Ванчо Стојанов за Пиперево се почна 
во 2019 година а за Василево се почна 2020 година. Владевци, Ангелци и Градашорци се во завршна фаза 
по добивањето на согласност од Министерството за транспорт и врски советот треба да ги изгласа. За 
Пиперево беше одржана јавна презентација и има Предлог- План и се работи по забелешќите на јавната 
презентација. Во Василево урбанистичкиот план има дадено Предлог- План во брз рок ќе се одржи јавна 
презентација и ќе се постапува по забелешките доколку ги има прво ќе биде за Владевци, Ангелци, 
Градашорци па Пиперево и Василево така е направена програмата. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека доколку е така сака да ја разгледа оваа 
ситуација бидејќи е интересно сигурно ќе се забрза постапката за Пиперево и Василево. Неможе во 20 
век без детален урбанистички план да се функционира, се работи за поголемо пространство секојдневно 
се разговара без детален урбанистички план гледа што се случува во Василево исто и во  Владевци цело 
село е истужено еден со друг како и јавното обвинителство, за тоа ќе се залага да го забрза овој процес. 

Немаше друг пријавено за збор точка Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во 
општина Василево за 2022 година; беше ставен на гласење од 15  присутни советници Советот на 
Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека општина Василево ja усвои со 15,,гласа 
за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

 

 

 

 

20. 

По отворената расправа по двасетата точка: Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште 
во индустриската зона на општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов претседател 
на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата на седницата 
ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. 



Немаше друг пријавено за збор точка:  Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во 
индустриската зона на општина Василево за 2022 година; беше ставен на гласење од 15  присутни 
советници Советот на општина Василево ja усвои со 15,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

21. 

По отворената расправа по двасет и првата точкаод дневниот ред:  Предлог-Програма за уредување 
на градежното земјиште во општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов претседател 
на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата на седницата 
ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. 

Немаше друг пријавено за збор: Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во општина 
Василево за 2022 година;. беше ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина 
Василево го усвои со 15 гласа ,,за против и воздржани нема. 

22. 

По отворената расправа по двасет и втората точкаод дневниот ред: Предлог-Одлука за утврдување 
на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование 2022 година; за збор се јави 
Ване Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека 
комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, 
нема. 

Немаше друг пријавено за збор: Предлог-Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок 
дотацијата за основното образование 2022 година;. беше ставена на гласење од 15 присутни 
советници. Советот на општина Василево го усвои со 15 гласа ,,за против и воздржани нема. 

23 

По отворената расправа по двасет и третата точкаод дневниот ред Предлог-Програма за изградба на 
системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2022 година;за збор се 
јави Ване Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и 
,, воздржан,, нема. 

Крсте Панев побара образожение рече дека во програмата има за канализација во Василево таму 
има наведено 1.000 000 денари канализација –крак како предлог според него со 1.000 000 денари 
неможе ни цевки да се набават праша дали е само да излезе према граѓаните дека ќе почне крак или 
се обеќа нешто неостварливо со 1.000 000 денари кога се знае дека кошта колку што е еден Буџет 
на општина Василево толку кошта и проектот од 72.000 000, Рече дека 1.000 000 денари се ништо 
неслучајно спомна едно повеќенаменско игралиште изнесува4.000 000 денари за тоа бара 
образложение. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека точно е тоа дека има обеќано во 
програмата за фекална канализација и тој може да стави 72.000.000 денари тоа ќе биде само фантазија  
што значи се оди според можностите сака да каже дека во тоа е разликата тој што размислува и 
принципот на работа сумата од 1.000 000 денари смислата зборува дека доколку се добие некоја донација 
комуналното претпријатие да почне да работи мисли дека Марјан Јанев во Пиперево градеше  фекална 
канализација – крак преку комуналното предпријатие, рече дека има еден благодет од Ванчо Стојанов и 
Зоран Ставревски ставија коректор основното е да се почне да се работи тој коректор е од Ангелци до 



Пиперево каде што може да се приклучуват во турското мало во Градашорци е до куќите може да се 
приклучуват исто во Василево кај Џиор и тука може да се приклучуват граѓаните може  со одредени 
средства и напор и штедење локацијата да се започне има основа, коректорот е поставен многу е жално 
4 години изгубени  1 м не се стави освен тој дел во Пиперево, не се стави ни во Градашорци ниту пак во 
Ангелци, лугето во Ангелци кај Демото свирачот имат проблем со канализацијата се што е во можност 
ќе направи во овие 4 години колку што може повеќе да се реализира во тој дел колекторот е тука само 
треба да се искористи тоа сеуште го немат во руралните средини тука го има само треба да има волја 
програмата е визија а Буџетот реалност. Рече дај боже да има средства ќе напишат и 100.000.000 денари 
но не може да се пишува кога нема средства, од друга страна општината е задолжена и не е изводливо 
тоа. 

Билент Исинов бидејќи во излагањето градоначалникот го спомна и Турското Мало во Градашорц точно 
е дека минува таму канализација таму се приклуцени 7 фамилии остануват не преклучени уште 10 
фамилии дај боже и тоа да се реализира лугето сите сакат да се приклучат на канализацијата но не можат 
тоа е во малата после џамијата  сите се соочуват со тој проблем мегу нив е и тој во 10 те куќи што не се 
приклучени на канализацијата кој што планира и тој да се приклучи праша што со тие  на горе што 
неможат да се приклучат плус тоа има еден проблем од кога се направи стално се запушуват цевките од 
Џамијата нагоре таму било набиено при поставување на линијата така е кажано од стручните лица 
проблем имаше лично неговиот син кога се приклучи водата се враќа назад има ставано и неповратен 
вентил и на главната линија и пак се враќа водата назад, проблем бил со цевката доколку во иднина  се 
приклучат сите 10 фамилии смета дека и други фамилии таму ќе имат проблем ќе се види дека самата 
цевка не дозволува, проблем е тоа што е набиена цевката кога е асфалтирана улицата за во иднина кој ќе 
се приклучи ќе се соочи со тој проблем водата од септичките јами смрде и во иднина доро е да се 
размислува за овој проблем. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека добро е што е запознаен со тој проблем 
немаше слушнато треба да се провери за случајот за да се преземат мерќи, знае за тоа дека таму имат 
платено луѓе за да се приклучат на канализацијата 7 месеци не беа приклучени исто и во Едрениково 
имаше 10 души платтени не можеа да се приклучат комуналното дојде како што е со нивната ситуација 
сега што ја имат немаше средства да купат цеви фирмите не им даваа цевки а лугето имат уплатено со 
месеци чекат да се приклучат има идеа како да се реши овој проблем. 

Крсте Панев рече дека сега се зборува за програма за фекална канализација за тоа доколку има проблем 
секој може да разговара со градоначалникот  за програмите кој се се на дневен ред, градоначалникот 
рече дека се работи за крак има за тоа разговарано со градоначалникот да се прави крак, бидејќи знае тој 
на колку краци се дели Василево се знае дека најмаленкиот крак без други работи цевки коректори каде 
што треба да се ставви кошта околу 13.000 000 денари. Рече доколку се сака да се направи  во Василево 
ке се направи само крак по крак а со 1.000 000 неможе ништо да се направи може да се направи само 
некаде дека е изводливо во наредните 4 години ќе се направи нешто бидејќи само линијата минува  покрај 
Василево нема ништо друго поставено. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека тоа што го вети во кампанијата и ќе го 
реализира во текот на неговиот мандат ќе биде скромен половината ќе бидат направено да не  каже 
целото тоа го заслужува Василево, како што кажа Василево беше прескокнато и за урбанистичките 
планови се одеше во Ангелци и Градашорци Василево секогаш  изоставено како општина посетувано од 
примиери министри што не доликува вети дека ќе се залага да реализира исто така ќе се залага и за 
Градашорци и таму има обеќано според него општина Василево има потенцијал да биде раздолжена има 
потенцијал сеуште неискористен не за џабе овие денови  се сообраа толку средства не сака да критикува 
секој има одреден капацитет се што знае и може  ќе се залага да реализира смета дека мора од некаде да 
се одпочне да се реализира. 



Александра Мадевска се зборува за фекални канализации што во Пиперево е почната има таму некој дел 
завршено но никој не постави прашање каде одат тие води според неа прво треба нешто да се почне со 
прочистителна станица во Пиперево кога се пушти имаше проблеми лугето зборуваа дека не се седи 
дома,според неа кога се гради канализација прво треба да се одпочне со прочистителна станица доколку 
сите се приклучат во Василево Во Василево нема да може ни да се влезе.  

Крсте Панев не сака да го сватат дека е против изградба на повеќенаменско игралиште. секој се бори за 
неговото населено место сака да каже 1.000 000  се смешни не вршат ништо работа, смета доколку се 
планира треба да се стават  повеќе средства за да може да се реализира во 2022 година договорот веќе ќе 
истече доколку се почне од старт можеби и ќе се направи. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево вети дека во март, априли и мај ќе има промени на 
програмата.  

Немаше друг пријавено за збор ред Предлог-Програма за изградба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води во општина Василево за 2022 година. беше ставена на гласење од 15 
присутни советници. Советот на општина Василево го усвои со 15 гласа ,,за против и воздржани 
нема. 

24. 

По отворената расправа по двасет и четвртата точкаод дневниот ред Предлог-Одлука за измена на 
распоредот на средства на Буџетот на општина Василево за 2021 година; за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата 
на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. 

Крсте Панев: бидејќи нема претставник побара да им биде дадено писмено образложение. Предлог-
Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на општина Василево за 2021 година  беше 
ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина Василево го усвои со 15 гласа 
,,за против и воздржани нема. 

25.  

По отворената расправа по двасет и петата точка од дневниот Предлог-одлука за Буџетски календар 
за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален 
економски развој    рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, 
за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. 

 Немаше друг пријавено за збор: Предлог-одлука за Буџетски календар за 2022 година;беше ставена 
на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина Василево го усвои со 15 гласа ,,за 
против и воздржани нема. 

26. 

По отворената расправа по двасет и шестата точка од дневниот ред: Предлог – Програма за работа 
на Советот на Општина Василево за 2022 година;за збор се јави Блажо Делев претседател на Комисијата 
за изработка на Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Василево за 2022 година; рече 
дека комисијата на седницата ја разгледа од 2 присутни члена ја усвои со 2,, за,, ,, против,,    и ,, 
воздржан,, нема.  



Немаше друг пријавено за збор: дневниот Предлог – Програма за работа на Советот на Општина 
Василево за 2022 година;беше ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина 
Василево го усвои со 15 гласа ,,за против и воздржани нема. 

27.  

По отворената расправа по двасет и седмата точка од дневниот ред: Предлог-Програма за изградба и 
реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2022 година; за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата 
на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема.  

Немаше друг пријавено за збор: дневниот Предлог-Програма за изградба и реконструкција на 
водоводната мрежа во општина Василево за 2022 година беше ставена на гласење од 15 присутни 
советници. Советот на општина Василево го усвои со 15 гласа ,,за против и воздржани нема. 

28. 

По отворената расправа по двасет и осмата точка од дневниот ред: Предлог-Програма за комунални 
дејности на подрачјето на општина Василево за 2022 година;за збор се јави Ване Андонов претседател 
на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    рече дека комисијата на седницата 
ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема.  

Немаше друг пријавено за збор: дневниот : Предлог-Програма за комунални дејности на подрачјето на 
општина Василево за 2022 година ,беше ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на 
општина Василево го усвои со 15 гласа ,,за против и воздржани нема. 

29.  

По отворената расправа по двасет и деветата точка од дневниот ред: Предлог-Програма за изградба, 
реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година. за збор се јави Ридван Мемедов 
предложи Асвалтирање на улица во Висока Маала  наместо 50м да се зголеми на 100м 

Ване Андонов Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој    
рече дека комисијата на седницата ја разгледа Предлог-Програма за изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и улици за 2022 година.  со одредени измени и едно надополнување: 
комисијата ги усвои предлага и советот да ги усвои. 

Усвоениот предлогот од комисијата: во програмата за асфалтирање  на улици: 

Во Нова маала од 150м да се зголеми на 200м 

Во Висока Мала од 50м да се зголеми на 100м 

Во Добрашинци 200м да се намали 150м 

И да се направи надополнување на програмата: 

Во Градашорци да се изгради улица  спрема Фено Илиев околу 100м по проценка кошта околу 300.000 
денари. 



Крсте Панев околу изградбата на улици и патишта рече дека се во ред околу направените измени лесно 
е да се гради улици а нема средства сега и градоначалникот се соочува со истото штом се зголемуват 
улици се зголемува и сумата исто како што спомна градоначалникот на него да не се прават улици да се 
прави канализација и беше кажано како ќе се стигни до 13.000 000 денари има начин има потреба 
граѓаните барат општината треба да одговори се зголемува од 3.000 000 денари на 5.000 000 денари сака 
да кажедека може да се зголеми и за другите работи.  

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека добро го разбира советникот Крсте Панев  
тоа не е задолжително тоа е спрема приливот на средства ако има и тој сакаше да стави 13,000 000 денари 
но гледа дека тешко оди за улиците рече дека тоа е само визија а реализацијата е спрема Буџетот, 
нормално е како советник од Всилево сето тоа зависи како ќе се барат средства мора да има програми 
има слушнато дека некои општини немат направено програми општина Василево на транспарентен 
начин работи а колку ќе се реализира тоа е друго. 

Александра Мадевска рече дека кога веќе се разговара за изградба на патишта убаво беше кажано дека 
тоа е програма треба да се потрудиме да се реализира не само програми да се прават и на предлози да 
останаме. кога се зборува за патишта сака да праша сигурно има направено проект за патот Добрашинци 
Нова Маала еден дел и вториот дел беше од Добрашинци кривината на кај браната праша до каде е тој 
проект и кога ќе се реализира.  

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека мора да има програма за да се реализира 
доколку нема неможе да се реализира. За тој пат има проект обеќано е дека ќе биде аплицирано дали до 
Светска Банка дека има17.000 000 денари на располагање дали ќе биде Василево до парко до Пиперево 
и Радичево до црквата тоа зависи од многу фактори критериуми од Светска банка дали има предвидено 
канализација тоа тие го барат. 

Крсте Панев  постави прашање до градоначалникот добро го разбира кога предмалку кажа дека тој не го 
разбира рече дека добро разбра според програмите ќе се донесе и Буџетот не е визија тоа ако се мене 
после нешто ке се изменува.. 

Ване Андонов се надоврза на прашањето и даде подршка на Александра Мадевска се согласува дека 
патот за Нова Мала и кривината на патот што оди на кај браната навистина се наога во лоша состојба се 
надева дека сето тоа ќе биде санирано. 

Предлогот на Ридван Мемедов во програмата за Асвалтирање на улица во Висока Маала  наместо 50м 
да се зголеми на 100м,беше ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина 
Василево го усвои со 15 гласа ,,за против и воздржани нема. 

Усвоениот предлогот од комисијата: во програмата за асфалтирање  на улици: 

Во Нова маала од 150м да се зголеми на 200м 

Во Висока Мала од 50м да се зголеми на 100м 

Во Добрашинци 200м да се намали 150м 

И да се направи надополнување на програмата: 

Во Градашорци да се изгради улица  спрема Фено Илиев околу 100м по проценка кошта околу 300.000 
денари.  



беше ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина Василево го усвои со 15 
гласа ,,за против и воздржани нема. 

Точката: Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 
2022 година.заедно со предлогот на Ридван Мемедов во програмата за Асвалтирање на улица во Висока 
Маала  наместо 50м да се зголеми на 100м, со направените измени: Во Нова маала од 150м да се зголеми 
на 200м и Во Добрашинци од 200м да се намали 150м 

Со направените надополнувања: Во Градашорци да се изгради улица  спрема Фено Илиев околу 100м по 
проценка кошта околу 300.000 денари. 

30. 

По отворената расправа по триесетата точка од дневниот ред: за збор се јави Живко Атанасов рече 
дека комисијата за мандатни прашања на седницата  го разгледа: Предлог-Решение за разрешување 
и именување членови на Управен Одбор на ЈОУДГ ,, Прва радост Василево. од 5  присутни члена ја 
комисијата ги начначи со 3,,гласа за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема. следните членови: 

Игорчо Илиев 

Славе Василев 

Ване Цветков 

Александра Мадевска бидејќи се работи за градинка и деца праша зошто се предложени само мажи. 

Крсте Панев рече дека стварно се работи за сериозни работи за институција која треба да се донесе 
одлука предходните точки што беа поврзани со градинката имаше предлог од Министерството за 
труд и социјална политика членовите од ВМРО-ДПМНЕ не го прифатија сега се дава предлог со 
грешка од тие причини не присуствуваа советниците од СДСМ на вонредната седница, рече дека  ја 
подржува советничката Александра Мадевска подобр е да бидат мајќи подобро се запознаени 
бидејќи мајките се грижат за децата не се согласува што ги одбра  и од Совет на родители 
советниците на позицијата ги одбија и предозите од Министерството за туд и социјална политка. 

Немаше друг пријавено за збор, предлогот од комисијата за членови на Управен Одбор на ЈОУДГ ,, 
Прва Радост Василево ги именува: 

Игорчо Илиев 

Славе Василев 

Ване Цветков 

беше ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина Василево го усвои со 8 
гласа ,,за против 7 и воздржани нема. 

 Точката:Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Управен Одбор на ЈОУДГ ,, 
Прва радост  Василево со усвоениот предлог за членови на Управен Одбор на ЈОУДГ ,, Прва 



 радост  Василево бидат назначени:  

Игорчо Илиев 

Славе Василев 

Ване Цветков 

беше ставена на гласење од 15 присутни советници. Советот на општина Василево го усвои со 8 
гласа ,,за против 7 и воздржани нема. 

 

 
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Ристо Делјанов ја 
затвори третата седница на Советот на општина Василево. 
 
 
 
Записничар: 
Зора Коларова 
 
                                                                                                       Совет на Општина Василево 
                                                                                                        Председател 
                                                                                                         Ристо Делјанов 
 


