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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 Решението 
за формирање на Комисија за 

финансирање, буџет и локален 
економски развој 

 
Се објавува Решението за 

формирање на Комисија за 
финансирање, буџет и локален 
економски развој донесено на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 

 
Бр.08-1602     Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
Година             Славе Андонов 
 
------------------------------------------- 
 

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37, член 28 став 1 
алинеја 1 и член 30 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20),, 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 
Р е ш е н и е 

за формирање на Комисија за 
финансирање, буџет и локален 

економски развој 
 

1.Во Комисија за финансирање, 
буџет и локален економски 
развој, се избираат членовите на 
Советот: 
 
 За претседател: - Ване Андонов 
 
За членови: 

1. Ристо Делијанов 
2. Драгица Глигорова 
3. Крсте Панев 
4. Билент Исинов 

 
2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1602  Совет на Општина 
26.11.2021        Василево 
 година          Претседател 
                     Ристо Делијанов 
                                                                           
  ----------------------------------------- 
 

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 Решението 
за формирање на Комисија за 

урбанизам, комунални 
дејности, заштита на 

животната среднина и 
природата 

 
Се објавува Решението за 

формирање на Комисија за 
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урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната среднина 
и природата донесено на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 

 
Бр.08-1603     Општина Василево 
26.11.2021        Градоначалник 
   година           Славе Андонов 
 
  --------------------------------------------- 
 

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37, член 28 став 1 
алинеја 2 и член 31 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20),, 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 
Р е ш е н и е 

за формирање на Комисија за 
урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната среднина 

и природата 
 

1.Во Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната среднина и 
природата, се избираат 
членовите на Советот: 
 
 За претседател: 
Ристо Делијанов 
За членови: 

1.  Ридван Мемедов 
2.  Блажо Делев 
3.  Билјана Ѓоргиева 
4. Илми Мустафов 

2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
  
Бр.08-1603/1 Совет на општина 
26.11.2021         Василево 
  година           Претседател 
                      Ристо Делијанов 

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

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 Решението 
за формирање на Комисија за 

општествени дејности 
 

Се објавува Решението за 
формирање на Комисија за 
општествени дејности донесено 
на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на 
ден 25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1604/2  Општина Василево 
26.11.2021      Градоначалник 
  година          Славе Андонов 
    
     ------------------------------------ 
 

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37, член 28 став 1 
алинеја 3 и член 32 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20),, 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 
Р е ш е н и е 

за формирање на Комисија за 
општествени дејности 

 
1.Во Комисија за општествени 
дејности, се избираат членовите 
на Советот: 
 
 Запретседател: 

- Спасенка Митева 
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За членови: 
1.  Александра Мадевска 
2.  Живко Атанасов 
3.  Билент Исионов 
4. Александар Митрев 

 
2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 

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 Решението 
за формирање на Комисија за 

земјоделие и заштита на 
животните и растенијата 

 
Се објавува Решението за 

формирање на Комисија за 
земјоделие и заштита на 
животните и растенијата 
донесено на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1605   Општина Василево 
26.11.2021    Градоначалник 
  година        Славе Андонов  
   ------------------------------------- 
 
 

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37, член 28 став 1 
алинеја 6 и член 53 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20),, 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 

Р е ш е н и е 
за формирање на Комисија за 

земјоделие и заштита на 
животните и растенијата 

 
1.Во Комисија за земјоделие и 
заштита на животните и 
растенијата, се избираат 
членовите на Советот: 
 
 За претседател: - Блажо Делев 
 
За членови: 

1. Драгица Глигорова 
2. Ристо Делијанов 
3. Билјана Ѓоргиева 
4. Кристина Нистров 

 
2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1605/1  Совет на општина 
26.11.2021        Василево 
  година           Претседател  
                      Ристо Делијанов 
 
  ----------------------------------------   
 

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 Решението 
за формирање на Комисија за 

статут и прописи 
 

Се објавува Решението за 
формирање на Комисија за 
статут и прописи донесено на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 
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Бр.08-1606/2  Општина Василево 
26.11.2021        Градоначалник 
  година           Славе Андонов 
 
 
   --------------------------------------   
 
 
 
 

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37, член 28 став 1 
алинеја 4 и член 33 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20) 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 
Р е ш е н и е 

за формирање на Комисија за 
статут и прописи 

 
1.Во Комисија за статут и 
прописи, се избираат членовите 
на Советот: 
 
 За претседател: 
-Александра Мадевска 
 
За членови: 

1. Крсте Панев  
2. Спасенка Митева 
3. Живко Атанасов  
4. Ване Андонов 

 
2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1606/1   Совет на оптина  
26.11.2021       Василево 
  година          Претседател  
                     Ристо Делијанов 
 
 
  -----------------------------------    
 

 
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 Решението 
за формирање на Комисија за 
јавна безбедност, безбедност 

на сообраќајот и 
противпожарна заштита 

 
Се објавува Решението за 

формирање на Комисија за јавна 
безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна 
заштита донесено на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 25.11.2021 
година. 
 
Бр.08-1607/2  Општина Василево 
26.11.2021        Градоначалник 
  година             Славе Андонов 
 
   ----------------------------------- 
 

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37, член 28 став 1 
алинеја 7 и член 54 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20),, 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 
Р е ш е н и е 

за формирање на Комисија за 
јавна безбедност, безбедност на 

сообраќајот и противпожарна 
заштита 

 
1.Во Комисија за јавна 
безбедност, безбедност на 
сообраќајот и противпожарна 
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заштита, се избираат членовите 
на Советот: 
 
 За претседател: 
-Ридван Мемедов 
 
За членови: 

1. Александар Митрев 
2. Блажо Делев 
3. Билент Исинов 
4. Блаже Коцев 

 
2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
 
Бр.08-1607/1  Совет на општина 
26.11.2021          Василево 
  година             Претседател 
                        Ристо Делијанов 
 
  --------------------------------    
 
 

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 Решението 
за формирање на Комисија за 

еднакви можности 
 

Се објавува Решението за 
формирање на Комисија за 
еднакви можности донесено на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1608/1   Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
 Година           Славе Андонов 

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

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37, член 28 став 1 
алинеја 8 и член 55 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20),, 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 
Р е ш е н и е 

за формирање на Комисија за 
еднакви можности 

 
1.Во Комисија за еднакви 
можности, се избираат 
членовите на Советот: 
 
 За претседател: 
 - Драгица Глигорова 
 
За членови: 

1. Спасенка Митева 
2. Билјана Ѓоргиева 
3. Крсте Панев 
4. Александра Мадевска 

 
2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1608/1   Совет на општина 
26.11.2021          Василево 
  година            Претседател 
                        Ристо делијанов 
 
   ---------------------------------------    
 

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 
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Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Решението 
за формирање на Комисија за 

изработка на Предлог - 
Програма за работа на Советот 
на Општина Василево за 2022 

година  
 

Се објавува Решението за 
формирање на Комисија за 
изработка на Предлог - Програма 
за работа на Советот на 
Општина Василево за 2022 
година донесено на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 25.11.2021 
година. 
 
Бр.08-1609/2  Општина Василево 
26.11.2021      Градоначалник 
 година           Славе Андонов 
 
   ------------------------------------   
 

Врз основа на член 22 став 
1 точка 37 од Статутот на 
општина Василево-Пречистен 
текст (,,Службен гласник на 
Општина Василево” бр12/20) 
Советот на општина Василево  
на седницата одржана на 
25.11.2021 година, донесе  

 
Р е ш е н и е 

за формирање привремена 
Комисија за изработка на 

Предлог - Програма за работа на 
Советот на Општина Василево за 

2022 година; 
 

1.Во Комисијата за изработка на 
Програма за работа на Советот 
на Општина Василево за 2022 
година, се избираат членовите 
на Советот: 
 
 За претседател: - Блажо Делев 
 
За членови: 
 - Блаже Коцев 
 - Живко Атанасов 

 
2. Ова Решение влегува во сила 
со денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1609/1   Совет на општина  
26.11.2021           Василево 
 Година             Претседател 
                        Ристо Делијанов 
 
   ---------------------------------------   

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 Одлуката за 
определување на 

Градоначалникот и членовите 
на Советот на општина 

Василево да учествуваат во 
постапката при склучување на 
бракови во општина Василево 

 
Се објавува Одлуката за 
определување на 
Градоначалникот и членовите на 
Советот на општина Василево да 
учествуваат во постапката при 
склучување на бракови во 
општина Василево донесена на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година 
 
Бр.08-1610/2  Општина Василево 
26.11.2021        Градоначалник 
  Година          Славе Андонов 
 
   ----------------------------------    
 

Врз основа на член 27 од 
Законот за семејство („Службен 
весник на Република Македонија“ 
бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 
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84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 
38/14, 115/14, 104/15, и 150/15, и 
Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 53/21), и 
член 22 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Василево-
Пречистен текст (,,Службен 
гласник на Општина Василево” 
бр12/20), Советот на општина 
Василево, на седницата одржана 
на 25.11.2021 година, донесе  

 
О д л у к а 

за определување на 
Градоначалникот и членовите на 
Советот на општина Василево да 

учествуваат во постапката при 
склучување на бракови во 

општина Василево 
 

Член 1 
Се определуваат 

(овластуваат) Градоначалникот и 
сите членови на Советот на 
општина Василево во 
мандатниот период 2021-2025 
година, да учествуваат во 
постапката при склучување на 
бракови во Општина Василево. 

 
Член 2 

Редоследот за учество на 
членовите на Советот, во 
постапката при склучување на 
бракови во Општина Василево, 
ќе се определи согласно 
приложената листа. Измени во 
редоследот можат да се вршат 
во меѓусебен договор помеѓу 
членовите на Советот на 
општина Василево и по желба на 
младенците.  

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила 
со денот на донесувањето и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Василево. 
 
Бр.08-1610/1  Совет на општина 
26.11.2021       Василево 
  Година          Претседател 

                      Ристо Делијанов 
 
  ----------------------------------    
 
 

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 Решението 
за разрешување и именување 
на член на Училишниот одбор 

на ООУ „Гоце Делчев“ 
Василево 

 
Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
член на Училишниот одбор на 
ООУ „Гоце Делчев“ Василево 
донесено на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1611/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  Година         Славе Андонов 
 
    ---------------------------------     
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ 
бр.5/02), член 106 од Закон за 
основното образование 
("Службен весник на РСМ" бр. 
161/2019; 229/2020), член 22 
точка 41 Статутот на општина 
Василево-Пречистен текст 
(,,Службен гласник на Општина 
Василево” бр12/20) Советот на 
општина Василево на својата 
седница одржана на 25.11.2021 
година донесе: 

РЕШЕНИЕ 
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за разрешување и именување на 
член на Училишниот одбор на 
ООУ „Гоце Делчев“ Василево 

  
1.Од член на Училишниот одбор 
на ООУ „Гоце Делчев“ Василево 
се разрешува: 
 
-Македонка Митрова 
 
За член на Училишниот одбор на 
ООУ „Гоце Делчев” Василево се 
именува: 
 
 -Сања Стојанова Велкова 
  
2.Оваа Решение влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„.        
 
Бр.08-1611/1  Совет на општина 
26.11.2021       Василево 
  Година          Претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
   ------------------------------------    
 
 

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 Решението 
за разрешување и именување 
на член на Училишниот одбор 
на ООУ „Атанас Нивичански“ 

Нова Маала 
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување на 
член на Училишниот одбор на 
ООУ „Атанас Нивичански“ Нова 
Маала донесено на седница на 

Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 25.11.2021 
година. 
 
Бр.08-1612/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  Година         Славе Андонов 
 
   ----------------------------------  
 
 
 
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ 
бр.5/02), член 106 од Закон за 
основното образование 
("Службен весник на РСМ" бр. 
161/2019; 229/2020), член 22 
точка 41 Статутот на општина 
Василево-Пречистен текст 
(,,Службен гласник на Општина 
Василево” бр12/20) Советот на 
општина Василево на својата 
седница одржана на 25.11.2021 
година донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

за разрешување и именување на 
член на Училишниот одбор на 

ООУ „Атанас Нивичански“ Нова 
Маала 

  
1.Од член на Училишниот одбор 
на ООУ „Атанас Нивичански“ 
Нова Маала се разрешува: 
 
-Мартин Атанасов 
 
За член на Училишниот одбор на 
ООУ „Атанас Нивичански“Нова 
Маала се именува: 
 
 -Томчо Динов 
  
2.Оваа Решение влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„.        
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Бр.08-1612/1  Совет на општина 
26.11.2021       Василево 
 Година          Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
   ------------------------------------- 
 

Врз основа на член 63 и 51 
од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) а во врска со член 
61 од  Статутот на општина 
Василево-Пречистен текст 
(,,Службен гласник на Општина 
Василево” бр12/20), 
Градоначалникот на општина 
Василево го донесе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За запирање објавување на 
Решението 

за разрешување и именување на 
членови на Управниот одбор на 
ЈОУДГ “Прва Радост“ Василево 

бр.08-1613/2 од 26.11.2021година 
 

 1.СЕ ЗАПИРА објавување 
на Решението за разрешување и 
именување на членови на 
Управниот одбор на ЈОУДГ “Прва 
Радост“ Василево бр.08-1613/1 
од 26.11.2021 година. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

  Врз основа на член 51 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 
05/02) „Ако градоначалникот 
смета дека прописот на советот 
не е во согласност со Уставот, 
Законите, Статутот на општина 
Василево , должен е во рок од 
седум дена од денот на 
доставувањето со решение да го 
запре неговото објавување, со 
кое ќе ги образложи причините за 
запирање“. 
 Во Решението за 
разрешување и именување на 
членови на Управниот одбор на 
ЈОУДГ “Прва Радост“ Василево, 
еден член од новоименуваните 

лица е Роберт Митев од 
с.Радичево. Новоименуваниот 
член Роберт Митев е блиско 
лице-сопруг со советникот 
Спасенка Митева. Согласно 
Законот за спречување на 
корупцијата и судир на интереси 
(Службен весник на РМ 
бр.12/2019)  постои судир на 
интереси при именувањето на 
лицето Роберт Митев од 
с.Радичево. 
 Причина за запирање 
објавување на Решението за 
разрешување и именување на 
членови на Управниот одбор на 
ЈОУДГ Прва Радост“ Василево 
бр.08-1613/1 од 26.11.2021 
година е утврдениот судир на 
интереси при именување на 
членот  Роберт Митев како 
член во Управниот одбор на 
ЈОУДГ “Прва Радост“ 
 

Решението влегува во 
сила со денот на донесување. 
 
Бр.08-1613/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  година          Славе Андонов 
   
    -----------------------------------    
  
 

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 Одлуката 
за неодобрување на 

финансиски средства на 
Мустафов Илми од 

с.Градошорци 
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Се објавува Одлуката за 
неодобрување на финансиски 
средства на Мустафов Илми од 
с.Градошорци донесена на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1614/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  година         Славе Андонов 
 
  --------------------------------------    
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на 
РМ“бр.05/02), и член 22 од 
Статутот на општина Василево – 
Пречистен текст („Службен 
гласник на општина Василево„ 
бр. 12/20), Советот на Општина 
Василево на својата редовна 
седница одржана на ден 
25.11.2021 година, донесе  

 
Одлука 

за неодобрување на 
финансиски средства на 

Мустафов Илми од 
с.Градошорци  

 
Член 1 

Со оваа Одлука не се 
одобрува финансиски средства 
на Мустафов Илми од 
с.Градошорци. 

Член 2 
Оваа Одлука стапува во 

сила од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1614/1  Совет на општина 
26.11.2021        Василево 
  година           Претседател  
                        Ристо Делијанов 
 
    -------------------------------------    
 
 
 

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 Одлуката 
за давање согласност на 

Измена на Годишен план за 
вработување за 2021 година на 
ООУ „Гоце Делчев“ Василево 

 
Се објавува Одлуката за 

давање согласност на Измена на 
Годишен план за вработување за 
2021 година на ООУ „Гоце 
Делчев“ Василево донесена на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1615/2   Општина Василео 
26.11.2021        Градоначалник 
  Година          Славе Андонов 
 
   --------------------------------------    
 
 

Врз основа на член 20 а и 
член 20 б од Законот за 
вработените во јавниот сектор 
(Законот за вработените во 
јавниот сектор ("Службен весник 
на РМ " бр. 27/2014; 199/2014; 
27/2016; 35/2018; 198/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ 
бр.143/2019; 14/2020; 95/2020; 
302/2020), член 32 од Законот за 
административни службеници 
(„Службен весник на РМ" бр. 
27/2014; 199/2014; 48/2015; 
154/2015; 5/2016; 80/2016; 
127/2016; 142/2016; 2/2017; 
16/2017; 11/2018 и „Службен 
весник на РСМ“ бр.275/2019; 
14/2020) и член 22 од Статутот 
на Општина Василево-Пречистен 
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текст(„Службен гласник на 
општина Василево“ бр. 12/2020), 
Советот на општина Василево на 
својата редовна седница 
одржана на 25.11.2021 година 
донесе 

 
ОДЛУКА 

за давање согласност на 
Измена на Годишен план за 

вработување за 2021 година на 
ООУ „Гоце Делчев“ Василево 

 
Член 1 

Се дава согласност на 
Измена на Годишен план за 
вработување за 2021 година на 
ООУ „Гоце Делчев“ Василево. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во 

сила осмиот ден од денот на 
донесување, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина 
Василево. 
 
Бр.08-1615/1  Совет на општина 
26.11.2021        Василево 
  Година           Претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
   ---------------------------------------     
 

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 Одлуката 
за одобрување на финансиски 

средства на Црковен одбор 
Св.Наум с.Чанаклија 

 
Се објавува Одлуката за 

одобрување на финансиски 
средства на Црковен одбор 
Св.Наум с.Чанаклија, донесена 

на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на 
ден 25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1616/2  Општина Василево 
26.11.2021        Градоначалник 
  Година            Славе Андонов 
 
    --------------------------------    
 
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на 
РМ“бр.05/02), и член 22 од 
Статутот на општина Василево – 
Пречистен текст („Службен 
гласник на општина Василево„ 
бр. 12/20), Советот на Општина 
Василево на својата редовна 
седница одржана на ден 
25.11.2021 година, донесе  

 
Одлука 

за одобрување на финансиски 
средства на Црковен одбор 

Св.Наум с.Чанаклија 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се 

одобрува финансиски средства 
во висина од 20.000 денари на 
Црковен одбор Св.Наум 
с.Чанаклија. 

Член 2 
Финансиските средства ќе 

се обезбедат од Буџетот на 
општина Василево за 2021 
година, а ќе се исплатат на 
лицето Прцевски Ване од 
с.Чанаклија како член на 
црковниот одбор. 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во 

сила од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1616/1 Совет на општина 
26.11.2021        Василево 
  Година          Претседател 
                       Ристо Делијанов 
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   -----------------------------------     
 

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 Заклучокот 
за неусвојување на 

Финансискиот извештај на ЈП ,, 
Турија “ за трето тромесечие 

за 2021 година од 01.01.2021 до 
30.09.2021 година 

 
Се објавува Заклучокот за 

неусвојување на Финансискиот 
извештај на ЈП ,, Турија “ за 
трето тромесечие за 2021 година 
од 01.01.2021 до 30.09.2021 
година, донесен на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 25.11.2021 
година. 
 
Бр.08-1617/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  година           Славе Андонов 
 
   ----------------------------------------    
 

Врз основа на член 36 став 
1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“бр.05/02), член 1 од Законот 
за изменување и дополнување 
на Законот за јавните 
претпријатија (Службен весник 
на РМ бр.38/96) и член 22 од 
Статутот на општина Василево – 
Пречистен текст („Службен 
гласник на општина Василево„ 
бр. 12/20), Советот на Општина 
Василево на својата редовна 
седница одржана на ден 
25.11.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За неусвојување на 
Финансискиот извештај на ЈП ,, 

Турија “ за трето тромесечие 
за 2021 година од 01.01.2021 до 

30.09.2021 година 
 

1.Советот на општина Василево 
не го усвои Финансискиот 
извештај на ЈП ,, Турија “ за 
трето тромесечие за 2021 година 
од 01.01.2021 до 30.09.2021 
година. 
 
2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Финансискиот извештај на ЈП 
,, Турија “ за трето тромесечие за 
2021 година од 01.01.2021 до 
30.09.2021 година.  
 
3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„. 
 
Бр.08-1617/1 Совет на Општина 
26.11.2021         Василево 
  Година           Претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
  ----------------------------------    
 

    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 Заклучокот 
за неусвојување на Квартален 

извештај за извршување на 
Буџетот за 2021 година за 
периодот од 01.01.2021 до 

30.09.2021 година (К-1) 
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Се објавува Заклучокот за 

неусвојување на Квартален 
извештај за извршување на 
Буџетот за 2021 година за 
периодот од 01.01.2021 до 
30.09.2021 година (К-1), донесен 
на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на 
ден 25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1618/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  Година          Славе Андонов 
 
  -------------------------------------    
 
 

Врз основа на член 36 став 
1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа ( Службен весник на 
РМ бр.05/02), член 32 од Законот 
за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ “ бр. 
61/2004, 96/2004, 22/2007, 
67/2007, 156/2009, 47/2011, 
192/2015, 209/2018 и „Службен 
всник на РСМ“ бр.244/2019, 
82/2020, 53/2021 и 77/2021) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 

редовна седница одржана на ден 
25.11.2021 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К  

за неусвојување на Квартален 
извештај за извршување на 
Буџетот за 2021 година за 
периодот од 01.01.2021 до 

30.09.2021 година (К-1) 
 

 
1.Со овој  Заклучок не се 
усвојува Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот за 
2021 година за периодот од 
01.01.2021 до 30.09.2021 година 
(К-1). 
 
2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Квартален извештај за 
извршување на Буџетот за 2021 
година за периодот од 01.01.2021 
до 30.09.2021 година (К-1). 
 
3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„. 
 
Бр.08-1618/1  Совет на општина 
26.11.2021        Василево 
  година           Претседател 
                       Ристо Делијанов 
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Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
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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 Заклучокот 
за неусвојување на Квартален 

извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на 

општина Василево за периодот 
од 01.01.2021 до 30.09.2021 

година (К-2) 
 

Се објавува Заклучокот за 
неусвојување на Квартален 
извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на општина 
Василево за периодот од 
01.01.2021 до 30.09.2021 година 
(К-2), донесен на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 25.11.2021 
година. 
 
 
Бр.08-1619/2  Општина Василево 
26.11.2021        Градоначалник 
  Година           Славе Андонов 
 
  -------------------------------------    
 

Врз основа на член 36 став 
1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа ( Службен весник на 
РМ бр.05/02), член 32 од Законот 
за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ “ бр. 
61/2004, 96/2004, 22/2007, 
67/2007, 156/2009, 47/2011, 
192/2015, 209/2018 и „Службен 

всник на РСМ“ бр.244/2019, 
82/2020, 53/2021 и 77/2021) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
25.11.2021 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К  

за неусвојување на Квартален 
извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на 

општина Василево за периодот 
од 01.01.2021 до 30.09.2021 

година (К-2) 
 

1.Со овој Заклучок не се усвојува 
Кварталниот извештај за 
доспеаните а неизмирени 
обврски на општина Василево за 
периодот од 01.01.2021 до 
30.09.2021 година (К-2) 
 
2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Квартален извештај за 
доспеаните а неизмирени 
обврски на општина Василево за 
периодот од 01.01.2021 до 
30.09.2021 година (К-2). 
 
3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„. 
 
Бр.08-1619  Совет на општина 
26.11.2021    Василево 
  Година       Претседател 
                    Ристо Делијанов 
 
    -------------------------------     
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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 Заклучокот 
за неусвојување на Квартален 

извештај за промените на 
состојбата на задолжувањето 

на општина Василево за 
периодот од 01.01.2021 до 

30.09.2021 година (К3) 
 

 
Се објавува Заклучокот за 

неусвојување на Квартален 
извештај за промените на 
состојбата на задолжувањето на 
општина Василево за периодот 
од 01.01.2021 до 30.09.2021 
година (К3), донесен на седница 
на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1620/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  година           Славе Андонов 
 
  ------------------------------------     
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Врз основа на член 36 став 
1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа ( Службен весник на 
РМ бр.05/02), член 32 од Законот 
за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ “ бр. 
61/2004, 96/2004, 22/2007, 
67/2007, 156/2009, 47/2011, 
192/2015, 209/2018 и „Службен 
всник на РСМ“ бр.244/2019, 
82/2020, 53/2021 и 77/2021) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
25.11.2021 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К  

за неусвојување на Квартален 
извештај за промените на 

состојбата на задолжувањето 
на општина Василево за 

периодот од 01.01.2021 до 
30.09.2021 година (К3) 

 

1.Со овој Заклучок не се усвојува 
Кварталниот извештај за 
промените на состојбата на 
задолжувањето на општина 
Василево за периодот од 
01.01.2021 до 30.09.2021 година 
(К3) 
 
2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Квартален извештај за 
промените на состојбата на 
задолжувањето на општина 
Василево за периодот од 
01.01.2021 до 30.09.2021 година 
(К3). 
 
3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„. 
 
Бр.08-1620/1  Совет на општина  
26.11.2021       Василево 
  Година         Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
   ----------------------------------   
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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 Одлуката 
за одобрување на финансиски 
средства на Црковен одбор од 

Доброшинци 

 
Се објавува Одлуката за 

одобрување на финансиски 
средства на Црковен одбор од 
Доброшинци, донесена на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
25.11.2021 година. 
 
Бр.08-1621/2  Општина Василево 
26.11.2021       Градоначалник 
  година            Славе Андонов 
 
   ----------------------------------    
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на 
РМ“бр.05/02), и член 22 од 



    Br.10 Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   29 Ноември 2021г. 
 

 21 

Статутот на општина Василево – 
Пречистен текст („Службен 
гласник на општина Василево„ 
бр. 12/20), Советот на Општина 
Василево на својата редовна 
седница одржана на ден 
25.11.2021 година, донесе  

 
Одлука 

за одобрување на финансиски 
средства на Црковен одбор од 

Доброшинци 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се 

одобрува финансиски средства 
во висина од 30.000 денари на 
Црковен одбор на храмот 
Светото Тројство од Доброшинци 
. 

 
Член 2 

Финансиските средства ќе 
се обезбедат од Буџетот на 
општина Василево за 2021 
година, а ќе се исплатат на 
сметка на МПЦ Епархија 
Струмица. 

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила од 
денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
Бр.08-1621/1  Совет на општина 
26.11.2021       Василево 
  година          Претседател  
                     Ристо Делијанов 
 
   ------------------------------------   
 
    
 
 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 
 
     РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлуката за 
измена на распоредот на 
средства на Буџетот на 
Општина Василево за 2021 
година 
 
 Се објавува Одлуката за 
измена на распоредот на 
средства на Буџетот на Општина 
Василево за 2021 година, донесе 
на седница на советот на 
Општина Василево, одржана на 
ден 25.11.2021 година.  
 
Бр.08-1622/2  Општина Василево 
26.11.2021        Градоначалник 
  година            Славе Андонов 
 
 
   ----------------------------------------      
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 Врз основа на член 50 и 

член 63 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен весник на 
РМ’’бр.5/02), член 85 став 3 од 
Статут на Општина Василево-
Пречистен текст(„Службен 
гласник на општина Василево“ 
бр. 12/2020) Градоначалникот на 
Општина Василево донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За именување на вршителот на 
должност директорот на ЈПКД 

Турија п.о Василево 
 

1.За вршител на 
должноста директор ЈПКД Турија 
п.о Василево се именува 
Славица Василевска од 
с.Василево бр.263 вработен во 
ЈПКД Турија п.о Василево, со 
неограничени овластувања за 
временски период од 6(шест) 
месеци. 

2.Оваа Решение влегува 
во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина 
Василево. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Согласно член 24-а  став 3 

од Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на РМ бр. 
38/96,06/02, 40/03, 
49/06,22/07,83/09, 97/10, 06/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18,35/2019; 
и „Службен весник на РСМ“ 
бр.275/2019) 
Градоначалникот на 
општина Василево го 
именува за вршител на 
должноста директор на 
ЈПКД Турија п.о Василево 
Славица Василевска од 
с.Василево бр.263 вработен 

во ЈПКД Турија-Василево, 
со неограничени 
овластувања за временски 
период од 6(шест) месеци. 
 
Бр.09-1585/1  Општина Василево 
25.11.2021        Градоначалник 
  година            Славе Андонов 
 

 


