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Добредојдовте на денешната свечена седница, со која го одбележуваме Денот на општина 
Василево, 16-ти Декември. 
Ми претставува чест што имам можност да ви се обратам како градоначалник на општина 
Василево и заедно со сите вас да ја споделам радоста и задоволството од 26-годишното 
функционирање  на локалната самоуправа која резултира со  континуиран раст и развој во 
сите сфери од нашето секојдневно живеење. 
Деновите како денешниот добиваат на своето значење од перспектива на сите досега 
реализирани мали и големи зафати, проекти, успешно затворени прашања кои од ден во ден 
ја менуваа сликата на населените места.  
Како актуелен градоначалник, и Совет во кој функционираме како едно, без разлика на 
политичката определба, со кој имам одлична соработка, во периодот во кој  сум прв човек 
на општината, успешно го продолжувам нејзиниот развој.  Развојот кој започна пред 26 
години и во кој учествуваа моите претходни колеги градоначалници  и советници.   Со секој 
нов ден, максимално, со ангажирање на сите потенцијали и  ресурси,  работам на 
подобрување на се она што значи услови за живеење во општина Василево. 
Изградбата на локалната патна инфраструктура како еден од најбитните сегменти кои 
директно ги подобруваат условите за живот и се еден од генераторите за економски развој   
на заедницата, постојано се во фокусот на моите, односно активностите на локалната 
самоуправа. Во периодот во кој сум на чело на општината, период нешто  подолг од една 
година, општинската инфраструктура е квалитетно подобрена. Со целосната 
реконструкција на локалниот пат Ново Владевци - Старо Владевци, улицата во Василево од 
црквата Пресвета Богородица до ООУ „Гоце Делчев“ , изградбата на две улици во с. 
Добрашинци , влезната улица во населеното место Ново Маала, во Градашорци – улицата 
покрај Домот на културата во  насока на индустриската зона, во Пиперево - кон гробиштата,  
во Василево улицата покрај каналот, во Радичево една новоасфалтирана, во Градашорци 
улица со бекатон и како последен во низата реализирани капитални проекти. Локалниот пат 
од центарот на Добрашинци до центарот на Нова Маала, целосно реконструиран во 
должина од околу еден километар. Сето ова е резултат на многу работа, вклученост на сите 
потенцијали, умешност за менаџирање на различни состојби и секако добрата соработка 
што општина Василево ја има со сите институции и со мојот тим. Да нема неасфалтирани 
улици во општината- и понатаму останува моја цел, која сигурен сум дека набрзо ќе биде 
реалност.  И во наредната година продолжуваме со истото темпо: Ќе асфалтираме во 
Радичево Пиперево, Нова Маала, Сушево,  Висока Маала, Чанаклија, Добрашинци, 
Владевци, Ангелци, Едерниково,Василево,Дукатино...секаде каде што има потреба, се 
додека и последната селска уличка не биде асфалтирана.   



Веќе имаме обезбедено средства за реализација на локалниот пат до црква свИлија во 
Радичево и локалниот пат до манастирот св.Ѓорги во Дукатино. 
 
Обезбедени се средства и за партерно уредување на центарот во Нова Маала.Конечно 
идната година жителите на Дукатино ќе добијат нов водовод. 
 
Асфалтиравме улици во должина од околу 4 ри километри, во вредност од околу 40 
милиони денари, ќе се согласите одличен резултат имајќи ги во предвид околностите во кои 
функционираме долг од околу 100 милиони денари, блокирана сметка и енергетска криза. 
Посебно сум горд и на реакизацијата на Буџетот за оваа година, кој би требало да биде над 
80 %, што не вбројува во едни од поуспешните општини во Република Македонија. 
 
 
Во рамките на можностите, во периодот што е зад мене заедно со ЈПКД Турија, се  
справувавме со депониите од каде се отстранети големи количини отпад, ги чистевме 
каналите од наноси и вегетација, оспособувајќи ги за нивната основна намена – прифаќање 
на водите и спречување на нивно излевање и поплавување. Животната средина како 
огледало на нашиот севкупен однос и грижа не само за денес туку и за иднината е наша 
секојдневна преокупација. Изградбата на паркот во Чанаклија е пример за корисно уредена 
јавна површина,  убав простор наменет за сите генерации, простор каков што заслужува 
секое населено место - што е и наша намера и цел во подобрување на квалитетот на животот 
на нашите сограѓани. Да ни биде секое населено место убаво.  Да ја направиме општина 
Василево поубава. 
И ќе ја направиме.  Сите заедно, со взаемна почит и разбирање.  
 
Креиравме буџет на демократски и партиципативен начин , граѓаните мора да знаат за кои 
проекти и идеи ќе се трошат нивните пари. 
Пред само неколку дена, Советот на општина Василево, едногласно ги усвои Програмите 
на општината за наредната година. Тоа е рамката, планот и насоката во која ќе се движи 
општината во 2023 година. И сето тоа го направивме заедно. Во нив, во Програмите се 
преточени барањата на граѓаните од сите населени места,  нивните потреби кои ќе ги 
решаваме во наредните година. Во делот на одведувањето и третманот на отпадните води, 
со сигурност најургентното прашање за нашата општина,  планирана е изградба на по еден 
крак фекална канализација во населените места Василево, Пиперево и Ангелци. Планирано 
е и решавање на прашањето со водата за пиење, преку реконструкција на филтер станиците.  
 
Спремни сме да инвестираме и во спортската инфраструктура: планирана е  изградба на 4 -
ри повеќенаменски игралишта и тоа во населените места Висока Маала и Чанаклија, како и 
реконструкција на постојните во Радичево и во училишниот двор во Василево. На тој начин 
ствараме услови за развој на спортот и одржување на спортски настани и манифестации, 
кои секогаш ја имаат нашата максимална безрезервна поддршка. Во фокусот на нашите 
активности останува и урбанизацијата на населените места како единствен исправен начин 
за идниот плански  плански развој на општината.  Ќе се урбанизираат населените места 
Василево и Пиперево. 
 



Според претходно кажаното не очекува година во која ќе има многу капитални инвестиции 
во сите населени места, бидејќи мој императив е рамномерен развој на сите населени места 
во општина Василево. 
Со добро планирање, многу залагање, континуирана работа  и вклученост на сите жители 
од заедницата во нејзиниот развој, напредокот на општина Василево е сигурен.   
Затоа почитувани присутни, денес, кога ја одбележуваме 26-годишнината, порачувам дека 
заедно, единствени околу приоритетите и во согласност со можностите, имаме сигурна 
реализација на  планираното. 
 
Нашата општина Василево ќе ја направиме  дом каков што сите посакуваме. 
 
 Да сте ми сите живи и здрави и  
Да ни е вечна општина Василево 
  
  
 
 
 
 


