
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст 
("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина 
Василево донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Програмата за изградба и реконструкција на Детски градинки за 

2023 година 

 

Се објавува Програмата за изградба и реконструкција на Детски градинки за 2023 
година, донесена на седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 11.12.2022 
година. 

   08-1786/2                                                                                   Општина Василево 
   12.12.2022 г.                                                                                 Градоначалник 
                                                                                                                 Славе Андонов 
 

---------------------------------------------- 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник 
на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево на својата редовна 
седница одржана на ден 11.12.2022 година ја донесе следната:  

 
П Р О Г Р А М А 

за изградба и реконструкција на Детски градинки за 2023 година 
 
 

Со оваа програма се уредува користењето на средствата утврдени во Буџетот на 
Општина Василево за 2023 година за изградба, опремување и одржување на детски 
градинки за 2023 година . 

Со оваа програма се планира продолжување на градежните работи за изградба на 
детска градинка, адаптација на простор за детски градинки, изведување на градежни работи 
за доградба ,реконструкција на простор за детски градинки и набавка, монтажа на опрема 
за детски градинки, во рамки обезбедени средства од МТСП за 2023 година . 

Член 1 

Средствата за реализација на оваа програма се обезбедени од МТСП . 

Член 2 

Во оваа програма влегува: 



 Изградба на нова детска градинка како и монтажа и набавка на опрема за детската 
градинка во с.Ангелци, Општина Василево. 

Член 3 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
Гласник“ на Општина Василево.  

  08-1786/1                                                                        Совет на Општина Василево 
  12.12.2022 г.                                                                     Претеседател 
                                                                                                     Ристо Делијанов   
                        


