
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 ја донесе следната: 

 
Годишна програма за работа на Советот на општина Василево во 2022 

година  

Вовед 

Годишната  програма  за  работа  на Советот се базира на надлежостите на 
Советот пропишани со Уставот на РСМ , Законот за локална самоуправа и другите 
закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа.  

Годишната програма е насока по која ќе се раководи Советот, и истата е 
поделна на два дела односно на истата ќе се извршува во две полугодија од 
тековната година. Првиот дел ги опфаќа месеците од јануари до јуни, додека 
вториот дел ги опфаќа месеците од јули до декември 2022 година. 

 

Прво полугодие 

Јануари - Јуни 

1. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта и улици во 2021 година. 
Предлагач: Градоначалник на општина Василево. 

2. Квартални финансиски извештај за извршување на Буџетот на 
општина Василево за 2021 година. 
Предлагач: Градоначалник на општина  Василево 

3. Разгледување  на  соработката  на  општина  Василево  со  НВО  на  
подрачјето  на општина Василево. 
Носител:  Градоначалник на општина Василево. 

4. Извештај  на  територијалната  противпожарна  единица  -  Струмица  
од  настанатите пожари на територијата на општина Василево во 
2021година. 
Носител на извештајот: ТПЕ - при општина Струмица. 

5. Извештај за исправноста на водата за пиење од водоводите од 
населените места на општина Василево. 
Носител на извештајот: Заводот за  здравствена заштита - Струмица. 

6. Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2021 година. 
Предлагач: Градоначалник на општина Василево. 



7. Извештај по завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 
2021 година. 
Предлагач: Градоначалник на општина Василево. 

8. Годишна сметка и Извештај за работата на ЈПКД "Турија" - Василево во 
2021 година. 
Предлагач: ЈПКД "Турија" Василево. 

9. Годишна завршна сметка на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево за 2021 
година. 
Предлагач: ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево 

10. Годишна завршна сметка на ООУ “Гоце Делчев” Василево за 2021 
година. 
Предлагач: ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево. 

11. Годишна завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за 
2021 година. 
Предлагач:ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала 

12. Информација за јавната безбедност и  безбедноста на сообраќајот во 
општина Василево во првата половина на 2022 година. 
Носител на информацијата: МВР Струмица. 

Второ полугодие 

Јули - Декември 

 

1.Квартални финансиски извештај за извршување на Буџетот на 
општина Василево за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на општина  Василево. 
2.Годишен извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев” Василево во 
учебната 2021/2022 година. 
Предлагач: ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево. 
3.Годишен извештај за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова 
Маала во учебната 2021/2022 година. 
Предлагач:ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала 
4.Годишен извештај за работа на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево во 
учебната 2021/2022 година. 
Предлагач: ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево 
5.Предлог-Годишна програма за работата на ООУ “Гоце Делчев” 
Василево во учебната 2021/2022 година. 
Предлагач: ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево. 
6. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, 
Нова Маала во учебната 2021/2022 година. 



Предлагач:ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала. 
7. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ„ Прва радост“ 
Василево во учебната 2021/2022 година. 
Предлагач: ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево 
8.Програма за работата на ЈПКД "Турија" - Василево во 2022 година. 
Предлагач: ЈПКД "Турија" Василево. 
9.Информација за јавната безбедност и  безбедноста на сообраќајот во 
општина Василево во втората половина на 2022 година. 
Носител на информацијата: МВР Струмица. 
10.Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во 
општина Василево за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
11.Програма за изградба и реконструкција на детски градинки за 2022. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
12.Програма за изградба на системи за одведување и пречестување 
наотпадни води во општина Василево за 2022 година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
13.Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални 
патишта и улици за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
14.Програма за изработка на урбанистички планови во општина 
Василево за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
15.Програма за комунални дејности на подрачјето на општина 
Василево за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
16.Програма за локален економски развој на подрачјето на општина 
Василево за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
17.Програма за начин на пресметување на трошоците за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина Василево за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево. 
18.Програма за одржување и проширување на уличното осветлување 
во општина Василево за 2022 година.  
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
19.Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на 
општина Василево за 2022 година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
20.Програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на 
општина Василево за 2022 година  



Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
21.Програма за уредување на градежно земјиште во индустриска зона 
на општина Василево за 2022 година  
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
22.Програма за уредување на градежното земјиште во руралните 
подрачја на општина Василево за 2022 година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
23.Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2022 
година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
24.Програма за одржување на локални патишта и улици во општина 
Василево за 2021-2022 година во зимски услови 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
25.Програма за социјална заштита во општина Василево за 2022 година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
26.Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево 
27.Предлог - Буџет на општина Василево за 2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на општина  Василево. 
28.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 
2022 година. 
Предлагач: Градоначалник на општина  Василево. 
29.Предлог-Годишна  програма  за  обука  на  административните  
службеници  за  2022 година  на општинската администрација на 
општина Василево. 
Предлагач: Градоначалникот на  општина Василево. 
30.Програма за работа во областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на општина Василево 
за 2022 год. 
Предлагач: Градоначалникот на  општина Василево 
31. Предлог -  Годишна  Програма  за  работа  на  Советот  на  општина  
Василево во 2022 година. 
Предлагач: Комисијата за изработка на Предлог-Програмата   
 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на Општина Василево” 

Бр.08-1764/1                             Совет на Општина 
14.12.2021 г.                                   Василево 

                                                      Ристо Делијанов 


