
З А П И С Н И К 
 
 

Од 7- та редовна  седница на Советот на општина Василево 
 
Советот на општина Василево ја одржа 7-та редовна  седница  на ден 30.03.2022 година (среда) со 
почеток во 11.00 часот во просториите на Спортската сала во Василево. 
 Седницата ја свика  и ја водеше Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево. 
 На седницата од оправдани причини не присуствуваше  Крсте Панев 
На седницата присуствуваше Славе Андонов градоначалник на општина Василево, Сања Стојанова, 
Ристо Михаилов  представници од општинската аддминистрација, Васе Костадинов представник од 
Јавното комунално предпријатие „Турија“ Василево, Василија Христова директор  
 На ЈОУГД „Прва радост“, Василево, Соња Ничева директор на ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова 
Маала.   
Пред да биде предложен дневниот ред за работа на седмата седница на Советот на општина 
Василево беше  отворена расправа по записникот од шестата  седница на совет на општина Василево 
одржана на ден 28.02.2022 година, немаше забелешки беше ставен на гласење од вкупно присутни 
14 присутни  советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема. 
 
 
       За работа на 7 -та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен 
ред. 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“, Василево за усвојување 
на Годишната сметка на ЈПКД„Турија“, п.о Василево за 2021 год. бр. 02-154/3 од 23.02.2022 
година 

2. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“, Василево за 
распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 
2021 година бр. 02-159/1 од 24.02.2022 година 

3. Предлог-правилник за субвенционирање на домаќинствата во општина Василево за набавка и 
монтажа на високоефикасни инвертер клима уреди. 

4. Предлог-акционен план за ставање под контрола на вектор преносливите заболувања со 
примена на краткорочни и долгорочни мерки во општина Василево. 

5. Предлог-програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни 
болести за 2022 година 

6. Предлог-одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Василево и општина Ново Село 

7. Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозени подрачја на територијата во 
надлежност на АД Водостопанство на РМ-Скопје, подружница „Струмичко поле“, Струмица за 
2022 година 

8. Предлог-план за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина 
Василево (2022-2025) 

9. Предлог-програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општина 
Василево за 2022 година 

10. Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за 2021 година 
11. Годишен план за вработување на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за 2022 година 
12. Завршна сметка на ЈОУГД „Прва радост“, Василево за 2021 година 
13. Завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова Маала за 2021 година 



14. Предлог-одлука за збратимување на општина Василево, Република Северна Македонија и 
општина Понтенуре, Република Италија. 

15. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Кецо Реџепова од с. 
Василево 

16. Донесување одлука по барање финансиски средства за организирање ловечка вечер 
поднесено од ЛД „Гоце Делчев“, од Босилово 

17. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ирена Танчева од с. 
Самоилово 

18. Донесување на одлука по барање за финансиски средста поднесено од Црковен одбор од с. 
Радичево 

 

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 7-та седница на совет на општина за збор се 
јави Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево предлага надополнување на 
дневниот ред уште со шест дополнителни точки: 

 како 19-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за 
финансиски средства поднесено од  КУД Сушевски Бисери село Сушево.. 

Како  20-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за овластување на ЈПКД 
Турија Василево за одржување и реконструкција на јавното осветлување во населено место 
Радичево и Дукатино 

Како 21-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Буџетски календар за 2022 година. 

Како 22-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за 
финансиски средства  за организација  на турнир во мал фудбол по повод  Велигденските 
празници поднесено од Војо Џингарски село Добрашинци.  

Како 23-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за 
финансиски средства  за организирање на надпревар за влечење трупци во село Василево по повод 
празникот Велигден поднесено од Пепи  Беќарски од с. Василево. 

И како 24-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог- Програма за измена и 
дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Василево за 2022 
година 

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Ристо Делјанов за надополнување на дневниот ред:  

Како 19-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за финансиски 
средства поднесено од  КУД Сушевски Бисери село Сушево.. 

Како  20-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за овластување на ЈПКД Турија 
Василево за одржување и реконструкција на јавното осветлување во населено место Радичево и 
Дукатино 

Како 21-та точка од дневниот ред да биде:Буџетски календар за 2022 година. 



Како 22-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за финансиски 
средства  за организација  на турнир во мал фудбол по повод  Велигденските празници поднесено 
од Војо Џингарски село Добрашинци.  

Како 23-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за финансиски 
средства  за организирање на надпревар за влечење трупци во село Василево по повод празникот 
Велигден поднесено од Пепи  Беќарски од с. Василево. 

И како 24-та точка од дневниот ред да биде:Предлог- Програма за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Василево за 2022 година 

Предлогот беше ставен на гласење од 14 присутни советници советници Советот на општина 
Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

Дневниот ред со усвоениот предлог на Ристо Делјанов да се надополни дневниот ред со 6 
Дополнителни точки 

 Како 19-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за финансиски 
средства поднесено од  КУД Сушевски Бисери село Сушево.. 

Како  20-та точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за овластување на ЈПКД Турија 
Василево за одржување и реконструкција на јавното осветлување во населено место Радичево и 
Дукатино 

Како 21-та точка од дневниот ред да биде:Буџетски календар за 2022 година. 

Како 22-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за финансиски 
средства  за организација  на турнир во мал фудбол по повод  Велигденските празници поднесено 
од Војо Џингарски село Добрашинци.  

Како 23-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за финансиски 
средства  за организирање на надпревар за влечење трупци во село Василево по повод празникот 
Велигден поднесено од Пепи  Беќарски од с. Василево. 

И како 24-та точка од дневниот ред да биде:Предлог- Програма за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Василево за 2022 година 

Беше ставен на гласење од 14 присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои 
со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

 

 

 

 

 



1. 

По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија“, Василево за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД„Турија“, п.о 
Василево за 2021 год. бр. 02-154/3 од 23.02.2022 година, збор се јави Ване Андонов претседател на  
комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека Комисијата на 
седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои  со 4 гласа,, за,, против,, и ,, воздржани 
немa. 

Немаше друг пријавено за збор: првата точка  Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на 
ЈПКД „Турија“, Василево за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД„Турија“, п.о Василево за 2021 
год. бр. 02-154/3 од 23.02.2022 година,, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14  советници 
Советот на општина Василево ја усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

2. 

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната 
сметка и финансискиот извештај за 2021 година бр. 02-159/1 од 24.02.2022 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 4 присутни члена ја усвои  со 4 гласа,, за,, 
против,, и ,, воздрани немa. 

Немаше друг пријавено за збор: втората точка: Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор 
на ЈПКД „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и 
финансискиот извештај за 2021 година бр. 02-159/1 од 24.02.2022 година, беше ставен на гласење од 
вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и 
,, воздржани,, нема. 
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По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Предлог-правилник за субвенционирање 
на домаќинствата во општина Василево за набавка и монтажа на високоефикасни инвертер клима уреди, 
за збор се јави   Спасенка Митева претседател на Комисијата за општествени дејности  рече дека 
комисијата на седницата ја разгледа од 5присутни члена ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, 
воздржан,, нема.  

Ване Андонов член на Советот во врска со оваа точка  изрази пофални зборови за актуелниот 
градоначалник Счлаве Андонов бидејќи оваа е една од предизборните ветувања и покрај лошата 
финансиска состојба на општината рече дека собра сили да го реализира овој проект за набавка на 
клима уред. Овој проект ќе биде значајен за граѓаните на општина Василево бидејќи нема да има 
загадување и ќе овозможи чиста животна средина и навистина му се допага во членот 5 од 
правилникот 20.000 денари се доволни за секој да може да си набави клима уред. Овој проект ќе 
биде значајен за граганите на општина Василево.  Исто така во правилникот во му се допага тоа што 
е пропишано дека прв што ќе поднесе ќе биде услужен. Овој проект е за пофалба и треба да биде 
подржан од страна на сите советници и ги повика доколку мислат дека општина Василево   треба 
да биде почисто место за живеење ги повикува сите советници да гласат за овој правилник. 



Славе Андонов градоначалник на општина Василево  рече дека по оваа точка беше обеќано во 
предизборниот период субвенции за набавка на инверта клими кош што ќе се одвива согласно 
процедурата што ќе ја утврди советот на општина Василево. Минатата седница советниците ја 
изгласаа програмата за животната средина која прв пат се носи во Општина Василево сега на дневен 
ред е правилникот со кој се утврдува начинот како ќе се распоредуват средствата кој што се  
утврдени во Буџетот на општина Василево за 2022 година. Вкупниот Буџет  за овој проект изнесува 
800.000 денари, советниците ја знаат финансиската состојба во општина Василево и покрај тоа со 
прелокација на средства  и заштеда на непродуктивни трошења на Општина Василево ќе придонесе 
колку што може повеќе да се заштити животната средина.  Поголем дел од граѓаните користат 
огревни дрва ова мерка е токму во тој дел, идејата не е социјална туку се работи за заштита на 
животната средина. Околу начинот кога ќе се спроведе или делат сртедствата  20.000 денари е 
сумата што ќе се доделува на поединецно барање најдемократски ќе биде спроведено според 
правилникот кој што ќе го спроведува раководителот на одделението за комунални работи Бранко 
Андонов а тој како градоначалник ќе формира комисија од двајца советници и тројца од 
вработените од администрацијата со цел да биде транспарентно да ги добијат средствата, секој кој 
што  ќе поднесе на начин прв дојден прв услужен ќе бидат објавени на веб страната на општина 
Василево и на фан страната на градоначалникот каде што ќе може да се набавуват од трговски 
друштва и трговец поединец кој ќе се регистрират за вршење и одржување и поправка на клима 
уреди и одржување на поправка на клима  уреди. За тоа  ќе треба да се достави финансиска сметка 
и да биде носител на домаќинство, не само со имотен лис туку ќе може и со даночно решение ако 
е задолжен, главна идеа е заштита на животната средина и после оваа изгласување на правилникот 
ќе следи формирање на комисија. И како последен дел од процесот за супвенционирање на 
инверта клима е објавување на јавен повик кој ќе биде објавен и транспарентен на сите можни 
медиуми. Се надева дека ќе биде подржан од сите советници за супвенционирање на инверта 
клима. 

Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот ред Предлог-правилник за 
субвенционирање на домаќинствата во општина Василево за набавка и монтажа на високоефикасни 
инвертер клима уреди.; беше ставен на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина 
Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 
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По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Предлог-акционен план за ставање под 
контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во 
општина Василево, 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.               

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Предлог-акционен план за ставање 
под контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во 
општина Василево,;  беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина 
Василево ја усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема. 

5. 



По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Предлог-програма за спроведување на 
општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2022 година, 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.               

Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред: Предлог-програма за спроведување на 
општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2022 година, беше ставен на гласење 
од вкупно присутни 14  советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, нема.   

6. 

По отворената расправа по шестататочка од Предлог-одлука за утврдување на предлог за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Василево и општина Ново Село, 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 Александра Мадевска член на Советот на општина Василево побара образложение 
од градоначалникот како и на кој начин ќе се реализира таа соработка мегу двете општини.                

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека меѓуоштинската соработка со Ново 
Село е  во областа на продажба на градежното земјиште, предходниот состав на советници имат 
гласано за меѓуопштинска соработка со Радовиш меѓутоа не функционираше , земјиштето што е во 
индустриската зона уште пред шес години е урбанизирано да може да се продава предходно тој 
беше претседател на таа комисија во општина Василево и Симона Шонтевска тие се лиценцирани 
со положен испит сега како градоначалник неможе тој да биде дел од таа комисија потребно е уште 
едно лице да може комисијата да функционира по број на жителите треба да има двајца со лиценца 
третиот може да биде нелиценциран од вработените од општината, истиот случај е и со Ново Село 
и таму треба еден тамусега е Убавка Стојчева по потреба од општина Василево ќе биде пратена 
Симона Шонтевска  а во комисијата во Василево ќе учествува Убавка Стојчева од општина Ново 
Село.  Суштината е во тоа што општина Василево  и општина Ново Село на тој начин ќе може да 
продават градежно земјиште.  

Бидејќи немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред од Предлог-одлука за 
утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Василево и 
општина Ново Село беше ставен на гласење од 14 присутни советници советници Советот на 
општина Василево ја усвои со 14гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, нема..   

7. 

По отворената расправа по седмата точка од дневниот: Оперативен план за заштита и одбрана од 
поплави за загрозени подрачја на територијата во надлежност на АД Водостопанство на РМ-Скопје, 
подружница „Струмичко поле“, Струмица за 2022 година, 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.               

Бидејќи немаше пријавено за збор седмата точка од дневниот ред: Оперативен план за заштита и 
одбрана од поплави за загрозени подрачја на територијата во надлежност на АД Водостопанство на РМ-
Скопје, подружница „Струмичко поле“, Струмица за 2022 година: беше ставен на гласење од 14 



присутни советници советници Советот на општина Василево ја усвои со14 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, нема.. 

8. 

По отворената расправа по осмата точка: Предлог-план за контрола на популацијата на бездомни 
кучиња на територијата на општина Василево (2022-2025)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.               

Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред: Предлог-план за контрола на 
популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина Василево (2022-2025), беше ставен на 
гласење од 14 присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, 
против,,   и ,, воздржан,, нема,  
 
 

9. 

По отворената расправа по деветата точка: Предлог-програма за третирање на животните бездомници 
на подрачјето на општина Василево за 2022 година 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.  

 
Немаше друг пријавено за збор деветата точка од дневниот ред: Предлог-програма за третирање на 
животните бездомници на подрачјето на општина Василево за 2022 година, беше ставен на гласење од 
14 присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,, и ,, 
воздржан,, нема,  
 

10. 

По отворената расправа по десетата точката од дневниот ред: Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“, 
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 го 
разгледа од 4присутни члена ја усвои  со 4 гласа,, за,, против,, и ,, воздани немa. 

Немаше друг пријавено за збор десетата точката од дневниот ред: Завршна сметка на ООУ „Гоце 
Делчев“, Василево за 2021 година беше ставен на гласење од 14 присутни советници Советот на 
општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,нема   и ,, воздржан,, нема 

, 

11. 

По отворената расправа по единасетата точка: Годишен план за вработување на ООУ „Гоце Делчев“, 
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 го 
разгледа од 4 присутни члена ја усвои  со 4 гласа,, за,, против,, и ,, воздани немa. 



Немаше друг пријавено за збор единасетата точката од дневниот ред Годишен план за вработување 
на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за 2022 година беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема, 

 
12. 

 

По отворената расправа по дванасетата точка: Завршна сметка на ЈОУГД „Прва радост“, 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 4 присутни члена ја усвои со со 
4гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема 

Ване Андонов член на Советот на општина Василево  побара образложение од директорката на ЈОУГД 
„Прва радост“, Василево рече дека  на две смети има приходи и расходи се работи за  сметка 787 и сметка 
903. Кај сметката 903 под број 14 во однос на минатата година и во однос на тековната година има 
зголемување на комунални услуги греење и комуникација, побара обрзложение  зошто е тоа 
зголемување. Исто така во  15 точка ситен инвентар материали и алати има зголемување на 700.000 
денари праша што е тоа ситен инвентар каде што има зголемување на 700.000 денари исто така има 
поправка и тековно одржување зголемување 140.000денари. во ставка 787 пак има зголемување ситен 
инвентар поправки30.000 денари зголемување на друга ставка под ситен инвентар пак имат поправка и 
одржување е зголемена за 32.000 денари. Од овој извештај според него може да се констатира дека на  
непродуктивни и непотребни работи има зголемување праша дали тоа преставува празнење на буџетот 
на градинката. 
Василија Христова директор на на ЈОУГД „Прва радост“, Василево околу прашањето поставено од 
советникот Ване Андонов рече дека 2020 година  градинката не работеше  шес месеци и немаше никакви 
трошоци и расходи како што вели тој зголемување во точка 15 под ситен инвентар тука има група 423 
тука спаѓа и храна, средства  за одржување на хигиена, канцелариски материјал. За прашањето за 
поправка и одржување се работи за поправка на компресор поправка на сушара, поправка на соларен 
систем, поставување камери во градинката во Моноспитово и под ставка 787 поправка и одржување тука 
има фарбање на задната врата, акомулатор и држачи на акомулатор на автомобили 
 
Немаше друг пријавено за збор дванасетата точка од дневниот ред: Завршна сметка на ЈОУГД „Прва 
радост“, Василево за 2021 година беше ставен на гласење од 14  присутни советници Советот на 
општина Василево ja усвои со 13,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 

13. 

По отворената расправа по тринасетата точка: Завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова 
Маала за 2021 годиназа збор се јави Ване Андонов претседател на Комисијата за финансирање буџет и 
локален економски развој  развој  рече дека комисијата на седницата од 4 присутни члена ја усвои со 4,, 
за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема.  

За збор се јави Александра Мадевска побара образложение 

Соња Ничева директор ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова Маала рече дека моментално состојбата 
последните четири години е катастрофална со работа на училиштето бидејќи средствата кој ги дават како 
блок дотации изнесуват 21.398.439 денари од тие блок дотации за плати има 19.027 денари што значи 
работат со мала сума распоредени по ставки кој што најмногу средства одат за превоз и брикети за 
затоплување на училиштето и други ред трошкови по кој што училиштето фунционира, затоа ги замолува 



сите заедно да најдат некоја опција во иднина да се зголемат блок дотациите, бидејќи бројот на ученици 
од 310 се зголемува на  400  што значи % на блок дотации се делат  со ООУ Гоце Делчев“ Василево кај 
нив бројот на ученици опага. Во иднина има потреба од зголемување на блок дотации од Министерството 
за образование треба да ги зголеми за да може да функционира училиште како што треба . Има многу 
трошкови плус тоа се соочени со пандемија веќе две години се зголемуват и трошоците за дезинфекција, 
деритизација, затоа  оваа училиште последните три години се задолжува, долгот изнесува 1.700.000 
денари за превоз, месечните услуги изнесуват 270.000 денари, школото работи со минимални средства 
се вработуват нови наставници со новиот план и програма, има и физичко до трето оделение средсствата 
се тие едвај за основни потреби крај со крај едвај се врзува долгот е од превозни услуги за учениците од 
Висока маала затоа состојбата е тешка и апелира во иднина да се настојува овој проблем да се реши. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево  рече дека точно е тоа што го изнесе директорката 
тоа е општ проблем во цела држава апел до министерството  за образование и финансии блок дотациите 
кој што доагат од централната власт се малку има поскапување во државата ќе треба да се планира и 
апелира до Министерството реално да одговорат на потребите, треба да се направи нова пресметка на 
блок дотации спрема општината и образовните институции се надева дека оваа година тоа ќе се 
реализира за да има вистинска децентрализација, многу работи зависат од централната власт апелира 
што побрзо да се  решат тие проблеми за да може граганите да имат поголем бенифит да ги остварат 
своите права загарантирани со закон. 

Ване Андонов според него  директорката на ООУ„Атанас Нивичански“, с. Нова Маала Соња Ничева е 
една од најдобрите кадри во општина Василево кој што зема само 30% од блок дотаците а ООУ„ Гоце 
Делчев“ Василево 70%. И покрај зголемениот број на ученици директорката на ООУ„Атанас 
Нивичански“, с. Нова Маала успева домаќински да раководи училиштето е минимално задолжено. 

Александра Мадевска  рече дека сите директори се заслужни и апелира до градоначалникот доколку 
блок дотаците за општината и училиштата се мали тие како советници заедно со општината да предложат 
до Министерството за образование да се подобри состојбата. 

Ристо Михаилов претставник од општинската администрација на прашањето на советничката 
Александра Мадевска може да даде кратко образложение рече дека како нивна инијацетива како совет 
преку претседателот на Советот можат да донесат заклучок на посебна седница кои се потребите и 
инијјацетиви кога ќе имат средба на регионално ниво тоа да се пренесе преку ЗЕЛС на регионалниот  и 
источниот плански регион до Министерството за финансии тоа е патот друг начин нема тоа може да оди 
и преку парламентот да се поднесе барање. 

Немаше друг пријавено за збор тринасетата точка од дневниот ред: Завршна сметка на ООУ„Атанас 
Нивичански“, с. Нова Маала за 2021 година, беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

 

14. 
 

По отворената расправа по четиринасетата точката: Предлог-одлука за збратимување на општина 
Василево, Република Северна Македонија и општина Понтенуре, Република Италија. година 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. 



Александра Мадевска  рече дека ја подржува таа инијацетива и во иднина да има што повеќе таква 
соработка и со други држави. 

Ване Андонов   рече дека и ова точка  заслужува респект добро е да се збратимат што повеќе 
општини насекаде од регионот има потенцијал со многу проекти и меѓугранична соработка каде 
што може да се донесат многу инвестиции за општина Василево, за пет месеци  се успеа да се 
направат многу позитивни работи една од тие е и Предлог- Одлуката за збратимување во споредба 
со неговиот предходник кој што ги посетуваше само рестораните, актуелниот градоначалник добро 
си ја гледа работата и посакува така и да продолжи. 

 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека во период од 5 месеци направени се некој 
раздвижувања започната е постапката со општина Понтенуре општина од Италија најави дека утредента 
ќе има средба во Сандански од регионот на Благоев град и градоначалниците од пограничниот регион на 
Југоисточна Македонија се надева дека на следната седница ќе има збратимување со Клесна. Во општина 
Василево нема направено збратимување со други општини иако предходниот градоначалник беше во 
Турција. Заедно со  Ридван беа согледани некој ситуации таму немат документ од нашата општина за 
збратимување. Предходниот градоначалник Ванчо Стојанов имаше соработка со Струмјани и 
прекугранични проекти  и таму нема документ  дека е збратимено за тоа треба да се донесе Одлука од 
Совет ќе настојува наредниот период да ги официјализира тие соработки  се надева дека  ќе направат и 
со турска општина за да може да има размена на искуство и да се запознаат со различни култури со некоја 
турска општина. Се надева дека оваа година ке излезе повик за прекугранична соработка каде ќе може 
да аплицират со Бугарија негова желба е и со некоја грчка општина. Општина Василево е на позиција да 
може да аплицира прекуграничен проект со општини и од Грција во исто Време и со Бугарија. 

Александра Мадевска се јави за реприка на советникот Ване Андонов  рече  доколку предходниот 
градоначалник  бил по ресторани зошто  барат  советниците од директорите  да ги частат по кафани, 
некогаш во кафаните се решават и најголемите проблеми. 

Боби Величковски представник од општинската аддминистрација рече дека огромна желба беше 
на советот и градоначалникот да се збратимат со било која општина од било која држава од 
Европската унија,  со овластување од градоначалникот беше назначен тој да ја преставува општина 
Василево во општина Понтенуре Пијаченца. Соработка дојде преку македонските грагани кој што 
работат таму кој имат голема заслуга за збратимување со општина Струмица , општина Босилово и 
Ново село .Во неговото излагање рече дека треба Одлука да достават до општина Пантенуре 
Република Италија, додека од општина Струмица  има доставено пред 7 години и од општина Ново Село 
пред 2 години и за прв пат сега одлучија да се збратимат со општина Василево, така да нашите грагани 
кој се таму имат направено здружение како управен одбор и имат став да поканат да биде како прва 
општина кој ке се збратими со Понтенуре. Одлуката е припратена до таму рече дека лично тој беше 
гостин таму, добро пречекан, од таму имат присуствувано четири градоначалници кој што имат 
разговарано како и на кој начин треба да бидат збратимени заедно со македонските грагани кој се 
на работа таму и како добри домаќини на  кој што им се многу благодарни и имат многу 
придонесено за таа општина имат разговарано да се збратимат и до колку постои шанса заедно да 
аплицират со заеднички проект. 

Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата  точката точка :  Предлог-одлука за збратимување 
на општина Василево, Република Северна Македонија и општина Понтенуре, Република Италија; , беше 
ставен на гласење од 14 присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа 
за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 



 
 

15. 
 

По отворената расправа по етнасетата точката од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од Кецо Реџепова од с. Василево за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа од 4 присутни члена со4 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема го усвои 
предлогот да се доделат средства во износ од 25.000 денари  

Предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во износ од 25.000 денари по барањето 
доставено од Кецо Реџепова од с. Василево беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема,  

Немаше друг пријавено за збор петнаесетата  точка: Донесување на одлука по барање за финансиски 
средства поднесено од Кецо Реџепова од с. Василево; со усвоениот предлог да се доделат средства во 
износ од 25.000 денари беше ставен на гласење од 14  присутни советници Советот на општина 
Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

16. 

По отворената расправа по шеснасетата точка: Донесување одлука по барање финансиски средства за 
организирање ловечка вечер поднесено од ЛД „Гоце Делчев“, од Босилово за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа од 4 присутни члена со 4 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема го усвои 
предлогот да се доделат средства во износ од 15.000 денари  

Предлогот комисијата да се доделат финансиски средства во износ од 15.000 денари по барањето 
поднесено од ЛД „Гоце Делчев“, од Босилово беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 
Немаше друг пријавено за збор шеснасетата точка од дневниот ред : Донесување одлука по барање 
финансиски средства за организирање ловечка вечер поднесено од ЛД „Гоце Делчев“, од Босилово со 
усвоениот предлог да се доделат средства во износ од 15.000 денари беше ставен на гласење од 14 
присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, 
воздржан,, нема, 
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По отворената расправа по седумнасетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање 
за финансиски средства поднесено од Ирена Танчева од с. Самоилово за збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа од 4 присутни члена со 4 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема го усвои 
предлогот да се доделат средства во износ од 6.000 денари  



Предлогот комисијата да се доделат финансиски средства во износ од 6.000 денари по барање 
поднесено од Ирена Танчева од с. Самоилово беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 
Немаше друг пријавено за збор седамнасетата точка од дневниот ред : Донесување на одлука по 
барање за финансиски средства поднесено од Ирена Танчева од с. Самоилово со усвоениот предлог да 
се доделат средства во износ од 6.000 денари беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

18. 

По отворената расправа по осумнасетата точка од дневниот: Донесување на одлука по барање за 
финансиски средста поднесено од Црковен одбор од с. Радичевоза збор се јави Ване Андонов 
претседател на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа од 4присутни члена со3 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржан,, нема го усвои 
предлогот да се доделат средства во износ од 30.000 денари  

Предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во износ од 3.000 денари по барање 
поднесено од Црковен одбор од с. Радичевоза беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 
Немаше друг пријавено за збор осумнасетата точка од дневниот ред : Донесување на одлука по 
барање за финансиски средста поднесено од Црковен одбор од с. Радичево со усвоениот предлог да се 
доделат средства во износ од 30.000 денари беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 
 

19. 

По отворената расправа по деветнасетата точка од дневниот:  Донесување на одлука по Барање за 
финансиски средства поднесено од  КУД Сушевски Бисери село Сушево за збор се јави Ване Андонов 
предложи да се доделат средства во износ од 20.000 денари. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека барањето од Куд Сушевски Бисери 
се однесува за една прекрасна манифестација што треба да се одржи во месец Април. Од негова 
страна дадена е подршка се има договорено со здружението да достави барање до Советот. 
Манифестацијата ќе биде од аспект на играорни групи од неколку друштва во југоисточна 
Македонија  од 150 играорци се надева дека оваа манифестација ќе стане и традиционална и доколку 
се согласи  здружението во идната програма ќе се носи за спорт и културни манифестации.. 

Ќе предложи да влезе во самата програма со одредени средства кој ќе се донират. Се надева дека на 
оваа манифестација ќе присуствуват сите советници. Исто така сите советници беа повикани на 
повеќе настани Акција за пошумување, акција за собирање на пластика каде што дел од советниците 
не присуствуваа според  него треба сите советници да присуствуват сите акции поминаа во најдобар 
ред за во иднина инсистира сите советници да бидат присутни секаде каде што советот се јавува  
како организатор и спонзор каде што тие одлучуват. Има информации дека сите советници ќе бидат 
поканети на ова манифестација . 

Александра Мадевска  бидејќи се работи за манифестација од поголем размер нејзин предлог е д а 
се доделат 40.000 денари. 



 Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека тие имат побарано 16.000 денари 
нивна идеа беше да се покрие дел од бината тие побараа 20.000  денари другите детали што се околу 
организацијата заклучија дека тие  ќе добијат средства ќе има југостителски услуги. За тоа има 
планирано 200.000 денари во програмата  за оваа година и другите средства ќе ги добијат во текот 
на годината овој пат е договорен за 20.000 денари смета дека треба да се усвои оваа барање. 

Предлогот да се доделат финансиски средства во износ од 20.000 денари Барање за финансиски 
средства поднесено од  КУД Сушевски Бисери село Сушево беше ставен на гласење од 14  
присутни14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, 
воздржан,, нема, 
 
Немаше друг пријавено за збор деветнасетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по 
Барање за финансиски средства поднесено од  КУД Сушевски Бисери село Сушево со усвоениот 
предлог да се доделат средства во износ од 20.000 денари беше ставен на гласење од 14  присутни 
советници Советот на општина Василево го усвои со14,,гласа за,, ,, против,,   и ,, воздржан,, нема, 

20. 

По отворената расправа по дваесетата точка од дневниот ред:  Предлог-Одлука за овластување на 
ЈПКД Турија Василево за одржување и реконструкција на јавното осветлување во населено место 
Радичево и Дукатино никој не се јави за збор беше ставен на гласење од 14  присутни советници 
Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема, 

21. 

По отворената расправа по девет и првата точка од дневниот ред: Буџетски календар за 2022 година. 
никој не се јави за збор, беше ставен на гласење од 14  присутни советници Советот на општина 
Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема, 

22. 

По отворената расправа по дваесет и втората точка од дневниот: Донесување на одлука по Барање 
за финансиски средства  за организација  на турнир во мал фудбол по повод  Велигденските 
празници поднесено од Војо Џингарски село Добрашинци за збор се јави Ване Андонов предложи 
да се доделат средства во износ од 70.000 денари.  

Немаше друг пријавено за збор  предлогот на Ване Андонов да се доделат средства во износ од 
70.000 денари. по Барање за финансиски средства  за организација  на турнир во мал фудбол по 
повод  Велигденските празници поднесено од Војо Џингарски село Добрашинци, беше ставен на 
гласење од 14  присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, 
против,,  и ,, воздржан,, нема, 

Дваесет и втората точка Донесување на одлука по Барање за финансиски средства  за организација  
на турнир во мал фудбол по повод  Велигденските празници поднесено од Војо Џингарски село 
Добрашинци со усвоениот предлог да се доделат средства во износ од 70.000 денари, беше ставен 
на гласење од 14  присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, 
против,,  и ,, воздржан,, нема, 

23. 



По отворената расправа по дваесет и третата точка од дневниот ред:  Донесување на одлука по 
Барање за финансиски средства  за организирање на надпревар за влечење трупци во село 
Василево по повод празникот Велигден поднесено од Пепи  Беќарски од с. Василево. за збор се јави 
Ване Андонов предложи да се доделат средства во износ од 30.000 денари.  

Немаше друг пријавено за збор  предлогот на Ване Андонов да се доделат средства во износ од 
30.000 денари. одлука по Барање за финансиски средства  за организирање на надпревар за 
влечење трупци во село Василево по повод празникот Велигден поднесено од Пепи  Беќарски од 
с. Василево, беше ставен на гласење од 14  присутни советници Советот на општина Василево ja 
усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема, 

Дваесет и третата точка:  Донесување на одлука по Барање за финансиски средства  за 
организирање на надпревар за влечење трупци во село Василево по повод празникот Велигден 
поднесено од Пепи  Беќарски од с. Василево со усвоениот предлог да се доделат средства во износ 
од 30.000 денари, беше ставен на гласење од 14  присутни советници Советот на општина Василево 
ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема,  

24. 

По отворената расправа по дваесет и четвртата точка од дневниот ред:  Предлог- Програма за измена 
и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Василево за 2022 
година никој не се јави за збор, беше ставен на гласење од 14  присутни советници Советот на 
општина Василево ja усвои со 14,,гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема, 

 

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Ристо 
Делјанов ја затвори  7- та  седница на Советот на општина Василево. 
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