
З А П И С Н И К 
 
 

Од 8- та редовна  седница на Советот на општина Василево 
 
Советот на општина Василево ја одржа 8-та редовна  седница  на ден 18.04.2022 година 
(понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите на Спортската сала на ООУ„Гоце 
Делчев“,   Василево. 
Седницата ја свика  и ја водеше Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево. 
На седницата беа присутни сите советници. 
На седницата присуствуваше Славе Андонов градоначалник на општина Василево, Сања 
Стојанова, Габриела Евтимова, Верче Миткова,  представници од општинската аддминистрација, 
Васе Костадинов и Снежана Костова представници, од Јавното комунално предпријатие „Турија“ 
Василево и представник од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.  
 Пред да биде предложен дневниот ред за работа на осмата седница на Советот на општина 
Василево беше  отворена расправа по записникот од седмата  седница на совет на општина 
Василево одржана на ден 30.03.2022 година, немаше забелешки беше ставен на гласење од вкупно 
присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема. 
 
 
       За работа на 8 -та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен 
ред. 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2021 година; 

2. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 
2022 година; 

3. Кваратален извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за период од 01.01.2022 г. до 
31.03.2022 година, К1; 

4. Кваратален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 
01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, К2; 

5. Кваратален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за 
периодот од 01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, К3; 

6. Предлог-одлука за пренесување на право на сопственост на движна ствар -патничко моторно 
возило Hyundai Elantra на ЈПКД „Турија“, Василево; 

7. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва 
радост“, Василево; 

8. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Рената Атанасова; 
9. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“ од 

Василево за натпревар во стрелање на летечки мети; 
10. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Севим Јакупова од с. 

Пиперево; 
11. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ѓулијаша Асанова од с. 

Пиперево. 

 



По отворената расправа по дневниот ред за работа на 8-та седница на совет на општина Василево 
процедурално за збор се јави Ване Андонов бидејќи на седницата има доставено матреали од 
повеќе дополнителни точки за да ги разгледат советниците побара пауза од 30 минути и подршка 
од 5 советници. 

 По продолжувањето на седницата за збор се јави Ване Андонов предлложи од предложениот 
дневен ред за работа на осмата седница на совет да се повлечи 10 точка од дневниот ред 
:Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Севим Јакупова од с. 
Пиперево; и редоследот  на точките кој се на дневн ред да остане ист со тоа  што после овие точки 
предлага уште 7 дополнителни точки : 

Како 15-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Барање согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на статутот на ЈКП Турија Василево. 

 Како 16-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Финансиски извештај за првото тромесечије. 

Како 17-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Статутот прочистен 
текст на јавното предпријатие Турија.  

Како 18-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за изменување 
и дополнување на цената за комунални услуги на јавното предпријатие Турија 02-243/1 од 23.3.2015 
година. 

 Како 19-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за измена на 
ценовникот на јавното предпријатие Турија за улично осветлување 05-138/1 од 5.2.2010 година. 

Како 20-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за изменување 
и дополнување на ценовникот на јавното предпријатие Турија Василево за вршење на работи со 
општина Василево 05-372/1 од 16.6.2009 година. 

 Како 21-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за 
изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цени на комунални услуги на комуналното 
јавно предпријатие Турија 02-243/1 од 23.3.2015 година. 

Билент Исинов побара образложение од кој причини се повлекува 10 точка од дневниот ред. 

Ване Андонов  рече дека тоа е негов предлог да се повлече точката и не мора да ја  наведе причини 
зошто се повлекува точката. 

За збор се јави Живко Атанасов предлага како 22.- дополнителна точка од дневниот ред да 
биде:Годишен план за вработување за 2022 година за ООУ ,, Гоце Делчев“ Василево.  

И како 24 точка од дневниот ред да биде: Одлука за измена и дополнување на ценовникот на ЈПКД,, 
Турија“ за надворешни услуги бр 05.-373/1 од 16-06.2009  

За збор се јави Ридван  Мемедов предлага како 23 точка од дневниот ред да биде: Предлог за 
разгледување на ситуацијата на последните резултати на пописот во Општина Василево. 

Билент Исинов поради недоразбирање на советникот Ридван Мемедов околу резултатите од пописот  
побара  допуна на дневниот ред како дополнителна точка од дневниот ред: Да се дискутира околу 
законот за употреба на јазиците во општина Василево што со последниот попис е усвоен.  



Рече дека согласно Уставот и резултатите од последниот попис 2022 година во општина Василево 
турците ги има 21/33 каде што со законот за употреба на јазиците дозволува  во општина Василево каде 
што има повеќе од 20% било од која националност да влезе во употреба јазикот на било кое 
малцинство повеќе од 20% службен  јазик да биде мајчиниот јазик затоа бара  во општина Василево да 
се започне со оваа процедура. 

Исто така побара образложение од советникот Ване Андонов од кои причини ја повлекува 10- та точка 
кога на комисијата за финансирање, Буџет и локален економски развој оваа точка беше помината. 

Ване Андонов рече дека при разгледување на точката на седницата на комисијата за финансирање не 
беше обрнато внимание при разгледувањето на оваа точка на годината од кога е  документот сега е 
2022 година има направено пропуст документот е стар и од тие причини се повлекува точката од 
дневен ред. 

Александра Мадевска се јави за реприка  рече дека точката сигурно ќе биде повлечена од дневниот ред 
оваа забелешка е на советниците на коалицијата предводена од СДСМ и реагираа по забелешката дека 
документот кој што е доставен е од 2020 година. 

Крсто Панов упати критики до претседателот Ристо Делјанов за начинот по кој ја води седницата 
советниците некорекно се однесуват за време на одржување на седницата.и им се дава можност на 
советниците да излегуват на говорницата повеќе одколку што треба..  

Ристо Делјанов претседател на Советот  рече дека советницата за тоа треба сами да бидат совесни и до 
колку  би имало закон за казна и тој би ги казнил.   

Ване Андонов се јави за реприка на советникот Крсте Панев точно е тоа се согласува како советници 
треба да го почитуват деловник сака да го праша советникот Крсте Панов каде беше изминатите три 
месеци најмалку има 5 пати неоправдано отсутен според прописите треба да биде разрешен од 
комисијата за финансирање, Буџет и локален економски развој која е и една од најважните комисии 
бидејќи сите финални извештаи доагат до таа комисија и ја користи приликата да го информира 
претседателот на советот дека треба да се повика на член  13 , 15, и 16 од Деловникот исто сака да го 
информира и претседателот на мандатната комисија за наредната седница  да заќаже седница да се 
разреши Крсто Панов од член на комисијата за финансирање и Буџет. 

Крсто Панов рече дека има забелешка на претседателот на советот  според деловникот нема право  
некои од советниците толку да зборуват сака да каже дека тој не е должен да му каже зошто не бил 
присутен на комисиите според него смета дека несака да биде присутен со него на таа комисија.. 

Ристо Делјанов предлага измена и надополнување на дневниот ред од прва до четврта точка да се 
надополни со 4 дополнителни точки и  од петата точка натаму да продолжаи со редоследот на точките 
што се по  дневниот ред за работа на осмата седница на совет: 

 Ристо Делјанов предлага како  1.дополнителна точка од дневниот ред да биде:Одлука за 
сопствено учество на општина Василево за реализација  на основен проект за партерно уредување 
на плато пред културен дом во Нова Маала 

Како 2. дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект за реконструкција на улици во село Василево од мал 
парк ,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и село Добрејци. 



 Како 3-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект  за партерно уредување плато пред културен дом во 
с.Нова Маала 

Како 4-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реачизација на основен проект за реконструкција на улица во село Василево од мал 
парк,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и Добрејци. 

 

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Ване Андонов да се повлечи 10 точка од дневниот 
ред :Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Севим Јакупова од с. 
Пиперево;беше ставен на гласење од -15присутни советници советници Советот на општина 
Василево го усвои со13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 2  

Предлогот на Ване Андонов да се надополни дневниот ред со седам дополнителни точки: 

Како 15-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Барање согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на статутот на ЈКП Турија Василево. 

 Како 16-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Финансиски извештај за првото тромесечије. 

Како 17-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Статутот прочистен 
текст на јавното предпријатие Турија.  

Како 18-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за изменување 
и дополнување на цената за комунални услуги на јавното предпријатие Турија 02-243/1 од 23.3.2015 
година. 

 Како 19-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за измена на 
ценовникот на јавното предпријатие Турија за улично осветлување 05-138/1 од 5.2.2010 година. 

Како 20-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за изменување 
и дополнување на ценовникот на јавното предпријатие Турија Василево за вршење на работи со 
општина Василево 05-372/1 од 16.6.2009 година. 

  и како 21-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за 
изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цени на комунални услуги на комуналното 
јавно предпријатие Турија 02-243/1 од 23.3.2015 година. 

беше ставен на гласење од 15присутни советници советници Советот на општина Василево го 
усвои со8 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 7 

 

Предлогот на Живко Атанасов како 22 дополнителна од дневниот ред да биде:Годишен план за 
вработување за 2022 година за ООУ ,, Гоце делчев“ Василево, беше ставен на гласење од -
15присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со8 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, 7 



Предлогот на Ридван Мемедов како 23 точка од дневниот ред да биде:  Предлог за разгледување на 
ситуацијата на последните резултати на пописот во Општина Василево, беше ставен на гласење од -
15присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со9 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, 5 

 

Вториот предлог на Живко Атанасов како 24 точка од дневниот ред да биде: Одлука за измена и 
дополнување на ценовникот на ЈПКД,, Турија“ за надворешни услуги бр 05.-373/1 од 16-06.2009, , 
беше ставен на гласење од -15присутни советници советници Советот на општина Василево го 
усвои со10 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема 

 

Предлогот на Билент Исинов како  дополнителна точка од дневниот ред да биде:  Да се дискутира 
околу законот за употреба на јазиците во општина Василево што со последниот попис е усвоен, беше 
ставен на гласење од -15присутни советници Советот на гласаше 7 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, 
воздржани,,8советот не го усвои предлогот на Билент Исинов  

 

 Предлогот на Ристо Делјанов да се измени и надополни дневниот ред од 1до 4 и  од петата точка 
натаму да продолжаи со редоследот на точките што се по  дневниот ред за работа на осмата седница на 
совет: предложениот предлог на Ристо Делјанов 

 како  1.дополнителна точка од дневниот ред да биде:Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект за партерно уредување на плато пред културен дом во 
Нова Маала 

Како 2. дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект за реконструкција на улици во село Василево од мал 
парк ,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и село Добрејци. 

 Како 3-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект  за партерно уредување плато пред културен дом во 
с.Нова Маала 

Како 4-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реачизација на основен проект за реконструкција на улица во село Василево од мал 
парк,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и Добрејци, беше ставен на гласење од 14 
присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со9 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, 5 

Дневниот ред со направените измени и надополнувања на Ване Андонов да се повлечи 10 точка од 
дневниот ред :Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Севим Јакупова 
од с. Пиперево со усвоените предлози на Ване Андонов  да се надополни дневниот ред со 7 
дополнителни точки:  

Како 15-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Барање согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на статутот на ЈКП Турија Василево. 



 Како 16-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Финансиски извештај за првото тромесечије. 

Како 17-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Статутот прочистен 
текст на јавното предпријатие Турија.  

Како 18-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за изменување 
и дополнување на цената за комунални услуги на јавното предпријатие Турија 02-243/1 од 23.3.2015 
година. 

 Како 19-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за измена на 
ценовникот на јавното предпријатие Турија за улично осветлување 05-138/1 од 5.2.2010 година. 

Како 20-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за изменување 
и дополнување на ценовникот на јавното предпријатие Турија Василево за вршење на работи со 
општина Василево 05-372/1 од 16.6.2009 година. 

 Како 21-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на одлуката за 
изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цени на комунални услуги на комуналното 
јавно предпријатие Турија 02-243/1 од 23.3.2015 година. 

 и усвоените предлози на Живко Атанасов како 22 дополнителна од дневниот ред да биде:Годишен 
план за вработување за 2022 година за ООУ ,, Гоце Делчев“ Василево, 

 Со усвоениот предлог на Ридван Мемедов како 23 точка од дневниот ред да биде:  Предлог за 
разгледување на ситуацијата на последните резултати на пописот во Општина Василево  

 И вториот предлог на Живко Атанасов како 24 точка од дневниот ред да биде: Одлука за измена и 
дополнување на ценовникот на ЈПКД,, Турија“ за надворешни услуги бр 05.-373/1 од 16-06.2009, 

заедно со усвоените предлози на Ристо Делјанов: да се измени и надополни дневниот ред од 1до 4 
точка уште со четири дополнителни точки  

како  1.дополнителна точка од дневниот ред да биде:Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект за партерно уредување на плато пред културен дом во 
Нова Маала 

Како 2. дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект за реконструкција на улици во село Василево од мал 
парк ,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и село Добрејци. 

 Како 3-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект  за партерно уредување плато пред културен дом во 
с.Нова Маала 

Како 4-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реачизација на основен проект за реконструкција на улица во село Василево од мал 
парк,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и Добрејци, беше ставен на гласење од 14 
присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со8 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, 6 



 

1. 

По отворената расправа по првата точка од дневниот ред:Одлука за сопствено учество на општина 
Василево за реализација  на основен проект за партерно уредување на плато пред културен дом во 
Нова Маала образложение даде Славе Андонов Градоначалник на општина Василево рече дека 
има повик за аплицирање на два проекти.  Со овааа одлука се обезбедуват средства  за учество на 
Општина Василево за проектот за партерно уредување на плато пред Културен Дом во Нова 
Маала, Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени 21% од Буџетот на општина Василево а 
останатите средства ќе бидат обезбедени од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 
година со индикативно планирани средства за 2023 во однос на проекти за развој на села, а се 
спроведуват од страна на Бирото за регионален развој. Исто се однесува и за вториот проект за 
реконструкција на улици во село Василево од мал парк ,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево 
и село Добрејци.на проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби исто така се 
спроведува од страна на Бирото за регионален развој. 

Немаше друг пријавено за збор првата точка: Одлука за сопствено учество на општина Василево за 
реализација  на основен проект за партерно уредување на плато пред културен дом во Нова Маала 
беше ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина Василево го 
усвои со9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 6 

2.  

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Одлука за сопствено учество на 
општина Василево за реализација  на основен проект за реконструкција на улици во село Василево 
од мал парк ,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и село Добрејци никој не се јави за збор 
беше ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина Василево го 
усвои со15гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема 

3.  

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Одлука за сопствено учество на 
општина Василево за реализација  на основен проект  за партерно уредување плато пред културен 
дом во с.Нова Маала, немаше пријавено за збор беше ставен на гласење од 15 присутни советници 
советници Советот на општина Василево го усвои со14гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 1 

4.  

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Одлука за сопствено учество на 
општина Василево за реачизација на основен проект за реконструкција на улица во село Василево 
од мал парк,, Методиј Митев“до клучка за с. Пиперево и Добрејци, немаше пријавено за збор беше 
ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои 
со15гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, нема. 

 

 



5.  

По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Годишен извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион 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 4 гласа,, за,, против,, и ,, воздрани немa. 

Немаше друг пријавено за збор Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на 
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година; беше ставен на гласење од 15 
присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со15гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, нема. 

6.  

По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Предлог-одлука за измена на распоредот 
на средствата на Буџетот 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 4 присутни члена ја усвои  со 4 гласа,, за,, против,, 
и ,, воздрани немa.  

Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред: шестата точка од дневниот ред: 
: Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2022 
година; беше ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина 
Василево го усвои со8гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 7. 

7.  

По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Кваратален извештај за извршување на 
Буџетот за 2022 година за период од 01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, К1; 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.  

Александра Мадевска според материалите има слап процент на реализација 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево  рече дека минатата година  имаше 
60% наплата на данок на имот за еден месец одкога дојде тој како градоначалник 
наплатата се зголеми на 79%тоа може да го видат советниците дека во однос на прибирањето на 
данок на имот данок од правни и физички лица секоја година Струмичко Поле плаќа концесија за 
земјиште кој го има земено, во нашата општина доагат средства и според законот тие средства  се 
1.800 000 зависи колку плаќа Струмичко Поле одреден % доага во буџетот на општина Василево, 
рече дека оваа година требаше да биде повеќе над 2.000 000 денари средства да стигнат мегутоа 
сака да каже дека има тотално непланско собирање на данок не ажурност посебно тој како 
градоначалник средства нема да стигнат од причина што минатата година за малку не се наплати 
данок на имот од правни и физички лица до бројката што е определена со законот кој што бара 
80% да биде соберен за да се исполни условот за да се префрлат средства, тие средства се останати 
на буџетот на Р.М што значи тоа за прв пат се случува во општина Василево, се гледа дека 



минатата година тотално  нема работено општината нема обрнато внимание на одредени работи. 
Тоа се основните приходи на општината данок на имот, данок на промет на недвижности, се 
надева дека оваа година тоа нема да се случи ќе се залага да ги собере  тие средства, ке се залага да 
не се повтори да не може да бидат префрлени средствата на општината од 2.000 000 денари тоа не 
се малку средства се надева дека околу реализацијата може да каже за оваа година ќе 
настојува да биде поголема по сите можни ставки наплатата ќе се зголеми 100% 

Немаше друг пријавено за збор седмата точка од дневниот ред: Кваратален извештај за 
извршување на Буџетот за 2022 година за период од 01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, К1 беше ставен 
на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина Василево го усвои со8 гласа,, 
за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 6. 

8.  

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Кваратален извештај за доспеани а 
неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, К2; ; 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 3 гласа,, за,, против,, и ,, воздрани 1 

. Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред:  Кваратален извештај за доспеани 
а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, К2; 
беше ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина Василево го 
усвои со8 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 7 

9.  

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Кваратален извештај за промените на 
состојбата на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, К3; 
; 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 3 гласа,, за,, против,, и ,, воздрани 1 

Немаше друг пријавено за збор девета точка од дневниот ред:  Кваратален извештај за промените 
на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2022 г. до 31.03.2022 година, 
К3; с беше ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина Василево 
го усвои со8 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 7 

10.  

По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Предлог-одлука за пренесување на право 
на сопственост на движна ствар -патничко моторно возило Hyundai Elantra на ЈПКД „Турија“, 
Василево; за збор се јави Спасенка Митева претседател на комисијата за Општествени дејности рече 
дека комидијата на седницата ја разгледа разгледа од 4 присутни члена ја усвои  со 4 гласа,, за,, 
против,, и ,, воздрани нема. 

Славе Андонов Градоначалник на општина Василево рече дека се носи таква одлука од 
практични причини што при регистирација или осигурување или поправки на возилото 



општината треба да плаќа од тие случаи општина Василево го пренесува  правото на 
сопственост на движна ствар -патничко моторно возило Hyundai Elantra на ЈПКД „Турија“, Василево; 
Немаше друг пријавено за збор десета точка од дневниот ред:  Предлог-одлука за пренесување на 
право на сопственост на движна ствар -патничко моторно возило Hyundai Elantra на ЈПКД „Турија“, 
Василево; беше ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина 
Василево ја усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, нема. 

11.  

По отворената расправа по единасетата точка од дневниот ред: Предлог-решение за разрешување и 
именување на член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; за збор се јави Живко 
Атанасов претседател на комисијата за Мандатни прашања рече дека комидијата на седницата ја 
разгледа разгледа од 3 присутни члена со 3 гласа,, за,, против,, и ,, воздрани нема. го 
разреши,  го разреши Игорчо Илиев од Василево а ја  именува  Александра Николова од село 
Градашорци. 

 Немаше друг пријавено за збор десета точка од дневниот ред:   Предлог-решение за разрешување 
и именување на член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; од 15 присутни 
советници советници Советот на општина Василево со 8 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 
7. го разреши Игорчо Илиев од Василево а ја  именува  Александра Николова од село 
Градашорци. 

12.  

По отворената расправа по дванасетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од Рената Атанасова; ; 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 
нема го усвои предлогот да се доделат финансиски средства во износ од 5000 денари. 
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во 
износ од 5000 денари по барање поднесено од Рената Атанасова; од 15 присутни советници Советот 
на општина Василево го усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.  

Дванасетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за финансиски средства 
поднесено од Рената Атанасова со усвои предлогот да се доделат финансиски средства во 
износ од 5000 денари.   беше ставен на гласење од 15 присутни советници советници Советот на 
општина Василево ја усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, нема. 

13. 

По отворената расправа по тринајсетата точка од дневниот ред Донесување на одлука по барање за 
финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“ од Василево за натпревар во стрелање на летечки 
мети;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 нема го усвои предлогот да се доделат 
финансиски средства во износ од 25.000 денари. 



 Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во 
износ од 25.000 денари по барање поднесено од од ЛД „Фазан“ од Василево; од 15 присутни 
советници Советот на општина Василево го усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.  

тринасетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за финансиски средства 
поднесено од ЛД „Фазан“ од Василево за натпревар во стрелање на летечки мети го усвои предлогот 
да се доделат финансиски средства во износ од 25.000 денари  беше ставен на гласење од 15 
присутни советници советници Советот на општина Василево ја усвои со15 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, нема. 

14. 

По отворената расправа по четиринајсетата точка од дневниот ред Донесување на одлука по барање 
за финансиски средства поднесено од Ѓулијаша Асанова од с. Пиперево.;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 нема го усвои предлогот да се доделат финансиски средства во 
износ од 10.000 денари. 

 Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во 
износ од 10.000 денари поднесено од Ѓулијаша Асанова од с. Пиперево; од 15 присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.  

Четиринасетата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по барање за финансиски средства 
поднесено од од Ѓулијаша Асанова од с. Пиперево со усвоениот предлогот да се доделат 
финансиски средства во износ од 10.000 денари  беше ставен на гласење од 15 присутни 
советници советници Советот на општина Василево ја усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, 
воздржани,, нема. 

15.  

По отворената расправа по петнајсетата точка од дневниот ред: Барање согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на статутот на ЈКП Турија Василево. немаше пријавено за збор беше 
ставена на гласење гласење од 15 присутни советници советници Советот на општина Василево ја 
усвои со10 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 5. 

16.  

По отворената расправа по шеснајста точка од дневниот ред:  Финансиски извештај за првото 
тромесечије. : Финансиски извештај за првото тромесечије. За збор се јави Александра Мадевска 
побара образложение. 

Васе Костадинов представник од Јавното комунално предпријатие Турија Василево  финансискиот 
извештај за првото томесечије за 2022 година вкупните приходи од услуги изнесуват 4.094.055,оо 
денари, други приходи 18.000,оо денари, материјални трошоци 1.353.774 денари, бруто плати 
2.523.815,оо денари,  останати трошоци  774.750,оо денари, расходи по камати, казни 19.258,оо денари 
што значи вкупни приходи 4.112.055,оо, вкупни расходи 4.671.597.оо денари и загуба од работењето  
559.542,оо денари ако се направи споредба со предходните тромесечија ќе се види дека вкупниот 
приход е намален за 4.09% додека расходите се зголемени за 0,80% намалување на приходи има ка 



јприходи од вода приходи од услуги, приходи од ровокопач и приходите од канализација, другите 
приходи се исти со предходните тромесечија од 2021 година. најголемо зголемување има кај 
трошоците за бруто плати каде што од 2022 година пресметката на плати на дел од вработените е 
18.000 денари. До 31 -03 – 2022 година има зголемување на 16 нови корисници од кои 9 во Василево 1 
во индустриската зона Василево правно лице 3, 1 Градашорци, 1 Нова Маала 1 Добрашинци и 1 
Требичино. Во првото тромесечие  во2022 година јавното предпријатие има приклучено на 
канализационата мрежа во Ангелци 2 и 3 Едрениково, рече дека се надева  дека финансиската загуба   
ќе биде покриена во наредниот период 

Александра Мадевска граганите плакат за вода за пиење а користат нечиста вода  праша каде е 
пробремот дали директорката на Јкп  не си ја гледа рабатата како што треба. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека не е проблемот во директорката 
филтерите се чистени мегутоа многу се нечисти зарибани како да не се одржувани воопшто овој 
проблем е од многу одамна повеќе години колку што има информации има шанса да се добие гранд 
каде што ситуацијата може да се подобри. Се што е можно се преземат мерки таму треба да има 
таложници кој што се скапи а системот е таков да не одговара. Општина Василево неможе сама да 
направи, има ставено јаглен со ограничен период после може да има последици доколку не се 
реализира преку некој проект.  

Шеснајста точка од дневниот ред:  Финансиски извештај за првото тромесечије. : Финансиски 
извештај за првото тромесечије беше ставена на гласење гласење од 15 присутни советници 
советници Советот на општина Василево ја усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

17. 

По отворената расправа по седумнајста точка од дневниот ред: Давање согласност на Статутот 
прочистен текст на јавното предпријатие Турија за збор се јави Снежана Костова претставник од 
јавното предпријатие Турија,   во даденото образложение рече дека оваа одлука за прочистен текст за 
статутот се јави од предходната одлука за реголирање на дејноста по новиот шифрарник донесени со 
националната класификација на дејности 2018 година.  Статутот е донесен 2000 година кога е 
формирано јавното предпријатие Турија и шифрите на дејностите се стари и сега за да се спроведат по 
шифрарникот во централен регистер беше потребно да се донесе измена на статутот во делот дејности 
со нов шифрарник и да се изврши прочистен текст на статутот. 

  Седумнајсетатаста точка од дневниот ред: Давање согласност на Статутот прочистен текст на 
јавното предпријатие Турија беше ставен на  гласење од 14 присутни советници сСоветот на 
општина Василево ја усвои со14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

18 

 По отворената расправа по осуннасетата точка од дневниот ред: Давање согласност на одлуката за 
изменување и дополнување на цената за комунални услуги на јавното предпријатие Турија 02-243/1 од 
23.3.2015 година. никој не се јави за збор беше ставен на  гласење од 15 присутни советници Советот 
на општина Василево ја усвои со9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 4 

19. 

 По отворената расправа по деветнасетата точка од дневниот ред: Давање согласност на одлуката за 
измена на ценовникот на јавното предпријатие Турија за улично осветлување 05-138/1 од 5.2.2010 



година никој не се јави за збор беше ставен на  гласење од 15 присутни советници Советот на 
општина Василево ја усвои со12 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 3 

 

20.  

По отворената расправа по двајсетата точка од дневниот ред:  Давање согласност на одлуката за 
изменување и дополнување на ценовникот на јавното предпријатие Турија Василево за вршење на 
работи со општина Василево 05-372/1 од 16.6.2009 година, никој не се јави за збор беше ставен на  
гласење од 15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, 
против,,нема  и ,, воздржани,, 6 

 

21. 

 По отворената расправа по двајсети првата точка од дневниот ред:  Давање согласност на одлуката 
за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цени на комунални услуги на комуналното 
јавно предпријатие Турија 02-243/1 од 23.3.2015 година. за збор се јави Крсте Панев побара 
образложение. 

За збор се јави Снежана Костова претставник од јавното предпријатие Турија рече дека  со оваа одлука 
има измена на цените за приватните лица и тоа правни лица што имат повеќе од 100м.квадратни цената 
се качува  од 1500 на 2000 денари а на помалите фирми и јавни установи цената се качува од 500 на 800 
денари и се додава нова цена за комунален отпад што се собира на фирми повеќе од еднаш неделно со 
цена од 1000 денари.  

Дваесет и првата точка од дневниот ред: Давање согласност на одлуката за изменување и дополнување 
на одлуката за утврдување на цени на комунални услуги на комуналното јавно предпријатие Турија 02-
243/1 од 23.3.2015 година, беше ставен на  гласење од 15 присутни советници Советот на општина 
Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 3 

22.  

По отворената расправа по двајсет и втората точка од дневниот ред:  Годишен план за вработување 
за 2022 година за ООУ ,, Гоце Делчев“ Василево,никој не се јави за збор, беше ставен на  гласење од 
15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, 
воздржани,, 3 

23. 

По отворената расправа по двајсет и третата точка од дневниот ред:  Предлог за разгледување на 
ситуацијата на последните резултати на пописот во Општина Василево за збор се јави Ване Андонов 
член на Советот според последните резултати на пописот во општина Василево живеат10.552 жители 
од кој 6.831 македонци и 2.251 турци каде што 21/33% се од турската националност овие бројќи се 
финални без разлика од било која националност  над 20 / според законот  службен јазик треба да биде 
мајчиниот јазик како што спомна колегите советници од турска националност  како за Албанците така 
и за турците според законот мора да се почне да се спроведува од некаде без разлика што општината е 
задолжена. 



Верче Миткова представник од општинската администрација во образложението рече дека  ниту во 
општината  ниту во архивата во општина Василево нема пристигнато официјален документ кој не 
обврзува за исполнување на барањата на советникот Билент Исинов. Доколку пристигне официјално 
известување во врска со пописот и доколку законски ги исполнуват условите ќе биде обезбедено се 
што е по законот. 

Ридван Мемедов доколку се попишат и останатите турци процентот ќе се зголеми околу 30% покрај 
македонскиот јазик во општина Василево службен јазик треба да биде и турскиот јазик околу тоа треба 
да се разговара и за бројој на работните места од турската националност. 

Славе Андонов градоначалник на општина Василево рече дека се согласува со советникот Ридван 
Мемедов за тоа не треба да се стварат негативни тензии тоа што е по закон мора да се спроведе за тоа 
се потребни и дополнителни средства ќе треба да се прави и ребаланс на Буџетот бидејќи нема средства 
не е едноставно  секако треба да почне од некаде да се спроведува според законот како што налага. 

Билент Исинов рече декатоа се реални факти и што побрзо да почнат да се реализират. 

24. 

По отворената расправа по дваесет и четвртата точка: Одлука за измена и дополнување на ценовникот 
на ЈПКД,, Турија“ за надворешни услуги бр 05.-373/1 од 16-06.2009, никој не се јави за збор , беше 
ставен на  гласење од 15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, 
за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, нема 

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Ристо 
Делјанов ја затвори  8- та  седница на Советот на општина Василево. 
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