
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 измена и дополнување на Програмата за   
комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2023 година 

 

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за комунални 
дејности на подрачјето на општина Василево за 2023 година донесена на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана на ден 31.01.2023 година. 

08-153/2                                                                                     Општина Василево 
01.02.2023 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 31.01.2023 година ја донесе следната:  
 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности на 

подрачјето на општина Василево за 2023 година 
 
  

Член 1 

 Во член 1 се додава нова точка 3 која гласи : 

 

“Средства обезбедени од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој во износ од  848.766,00денари;” 

Во член 1 по зборовите Вкупно се бришат броевите 3.130.000 и гласи : 

,,Вкупно: 4.014.766,00 денари “ . 

Член 2 

Во член 2 став 5  Ј80 Други комунални услуги се додава нова точка 2 која гласи: 



  ,, Изградба на пристапен пат за пристап до земјоделско земјиште Крак-3 во населено 
место Василево – тампонирање”. 

Во член 2 став 5  Ј80 Други комунални услуги по зборовите Вкупно се бришат броевите  
1.800.000 и гласи: 

   ,, Вкупно:2.648.766,00 денари” . 

Член 3 

Оваа програма стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службениот гласник на општина Василево.  

08-153/1                                                                                Совет на Општина Василево 
01.02.2023                                                                                        претседател 

                                                                                                                    Ристо Делијанов 
                       
 


