
З А П И С Н И К 

Од вонредна седница на Советот на општина Василево 

 Советот на општина Василево одржа вонредна седница на ден 26.04.2022 година (вторник) со пчеток 

во 17.3о часот во просториите на Општина Василево. 

Седницата ја свика и ја водеше Ристо Делјанов претседател на Советот на општина Василево. 

 На седницата од оправдани причини не присуствуваа:, Александар Митров,Ридван Мемедов, Ване 
Андонов Илми Мусафов и Блаже Коцев. 

 На седницата присуствуваше: Славе Андонов градоначалник на општина Василево и Сања Стојанова  

Претседателот на Советот на општина Василево Ристо Делјанов пред да го предложи дневниот ред 
за работа на вонредната седницата даде образложение за оправданоста на причините за свикување на 
вонредната седница, рече дека причината  поради која е свикана вонредна седница   е поради настанатиот 
пожар што избувна во близина на населените места село Радичево и село Дукатино  од тие причини треба 
да се именуват членови на општински штаб за заштита и спасување во општина Василево 

 Претседателот на Советот на општина Василево Ристо Делјанов ја стави на гласење оправданоста на 
причините за свикување на вонредната седница, од  10 присутни советници Советот на општина Василево ја 
усвои со 10 гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема при што констатира Советот на општина Василево 
оправданоста на итноста за свикување на вонредна седница на Советот на општина Василево  е усвоена. 

       За работа на вонредната седницата беше предложен следниот дневен ред: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Предлог-Одлука за именување на членови на општинскиот штаб за заштита и спасувањево 
Општина Василево. 

2. Предлог-Одлука за формирање на сили за заштита и спасување во Општина Василево. 

 

Дневниот ред за работа на Советот на општина Василево на вонредната седница на Советот на општина 
Василево беше ставен на гласење од  10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 
гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 

1. 

По отворената расправа по првата точка: Предлог-Одлука за именување на членови на општинскиот штаб 
за заштита и спасувањево Општина Василево за збор се јави Славе Андонов градоначалник на општина 
Василево предложи: 

- за  командант на општински штаб за заштита и спасување биде назначен Славе Андонов 



- За началник на општински штаб за заштита и спасување во општина Василево биде назначен Митко 
Јанев 

За помошници на Началникот на општински штаб за заштита и спасување во општина Василево бидат 
назначени 

 

- Тони Ристов, одговорен за оперативни работи; 
- Сања Стојанова- Велкова  одговорна за прва медицинска помош 
- Боби Величковски,  одговорен за згрижување и евакуација; 
- Бранко Андонов, одговорен за заштита и спасување од пожари; 
- Ѓеорги Цонев за заштита и спасување од поплави 

             За помошен персонал се назначуват : 

- Даниела Василева, за извршител – администратор 
- Леонардо Николов, за извршител курир/возач; 
- Ристо Делјанов, за извршител курир/ возач 

,  

1. Немаше друг пријавено за збор Предлог-Одлука за именување на членови на општинскиот штаб 
за заштита и спасувањево Општина Василево со предложените членови на градоначалникот Славе 
Андонов 

- за  командант на општински штаб за заштита и спасување да биде назначен Славе Андонов 
- За началник на општински штаб за заштита и спасување во општина Василево да биде назначен 

Митко Јанев 

За помошници на Началникот на општински штаб за заштита и спасување во општина Василево бидат да 
назначени: 

- Тони Ристов, одговорен за оперативни работи; 
- Сања Стојанова- Велкова  одговорна за прва медицинска помош 
- Боби Величковски,  одговорен за згрижување и евакуација; 
- Бранко Андонов, одговорен за заштита и спасување од пожари; 
- Ѓеорги Цонев за заштита и спасување од поплави 

             За помошен персонал се назначуват : 

- Даниела Василева, за извршител – администратор 
- Леонардо Николов, за извршител курир/возач; 
- Ристо Делјанов, за извршител курир/ возач 

,  

 

 беше ставен на гласење од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за ,, 
против,, и ,, воздржани,, нема. 



2. 

 По отворената расправа по втората точка: Предлог-Одлука за формирање на сили за заштита и спасување 
во Општина Василево, немаше пријавено за збор беше ставен на гласење од 10 присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со 10гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 

 

По исцрпениот дневен ред  претседателoт на Советот  Ристо Делјанов ја затвори  вонредната седница на 
Советот на општина Василево.  

 

Записничар:  

Зора Коларова                                                                                      Совет на Општина Василево 

                                                                                                                   Претседател: 

                                                                                                                   Ристо Делјанов 

 

 


