
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 локален економски развој на подрачјето на 

Општина Василево за 2023 година 

 

Се објавува Програмата за локален економски развој на подрачјето на Општина 
Василево за 2023 година, донесена на седница на Советот на Општина Василево, одржана 
на ден 11.12.2022 година. 

 

  08-1787/2                                                                Општина Василево 
    12.12.2022                                                                  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 локален економски развој на подрачјето на Општина Василево за 2023 година 
 

Во текот на 2023 година предвидени се одредени активности од областа на економскиот развој во 
повеќе области во општината како што се :    

 поттикнување на граѓаните со определени обуки за планирање на свето производство преку 
современи мерки на стопанисување, 

 Израбортка на свои проекти за заштита на живтната средина и конкурирање во сите 
невладини организации кои објавуваат потреба од вакви проекти , 

 Учество во заеднички проекти во ИПА фондовите кои ќе почнат да се спроведуваат во 2023 
година особено за прекугранична сооработка со општини од соседна Бугарија и други 
соседни држави, 

 Покривање на трошоците за извршените услуги во областа на надзорот, 
 Ревизија.           

     Член 1 
За потребата од реализација на оваа програма како приходи ќе ги користеме средствата од Буџетот 
на Општина Василево, Биро за регионален развој и Министерство за образование и наука. 

Член 2 



G1. Поодршка на локалниот економски развој. 

Во оваа програма ќе предвидиме средства за следните активности: 

 Средства за ангажирање на надворешни експерти во наведената област , 
 Надзор и надворешно одржување на изградбата, 
 Ревизија на изработени свои проекти , 
 Реконструкција на ООУ Гоце Делчев –Василево. 
 Реконструкција на дом на култура во Василево, 
 Партнерно уредување на плато пред културен дом во Нова Маала, 
 Изградба на улица во с.Радичево до црвка Св.Илија, 
 Реконструкција на улица во с.Василево од мал парк Методија Митев до клучка за с.Пиперево 

и с.Добрејци 
Член 3 

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во ,,Службен Гласник ,,на Општина 
Василево.  

   08-1787/1                                                                      Совет на Општина Василево 
   12.12.2022  г.                                                                   Претседател  
                                                                                                  Ристо Делијанов 


