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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 
утврдување на предлог за 

воспоставување на 
меѓуопштинска соработка 

помеѓу општина Василево и 
општина Ново Село 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување на предлог за 
воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 
општина Василево и општина 
Ново Село донесена на седница 
на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1837/2  Општина Василево 
24.12.2021       Градоначалник 
  Година          Славе Андонов 
 
    .........................................      
 

Врз основа на член 6 став 
1 и 3  од Законот за 
меѓуопштинска соработака 
(Службен Весник на РМ бр. 
79/09), член 14 и член 36 став 1 
од Законот за локална 
самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр. 05/2002 ) и член 22 од 
Статутот на Општина Василево-
Пречистен текст („Службен 
гласник на општина Василево“ 
бр. 12/2020), Советот на општина 
Василево на седница одржана на 
23.12.2021 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на предлог за 
воспоставување на 

меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Василево и 

општина Ново Село 

 

Член 1 

Советот  на општина 
Василево утврдува предлог за 
воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 
општина Василево и општина 
Ново Село. 

Предлогот за 
воспоставување на 
меѓуопштинска соработака е 
покренат од градоначалникот на 
општина Василево бр.08-1796/1 
од 16.12.2021година. 

Член 2 

Меѓуопштинска соработка 
ќе се остварува со вршење на 
определени работи од страна на 
општина Ново Село за општина 
Василево.  

Член 3 

Работи кои општина Ново 
Село ќе ги извршува за општина 
Василево се од областа на 
процена на недвижен имот. 

Член 4 

Работите и работните 
задачи што ги извршува 
вработеното лице во општина 
Ново Село кое е со овластување 
за проценка на недвижен имот да 
ги врши  во име и за сметка на 
општина Василево. 

Член 5 
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Општина Ново Село 
работите од областа на процена 
на недвижен имот за општина 
Василево да ги извршува за 
време од 1(една) година. 

Член 6 

За работното ангажирање 
на вработеното лице од општина 
Ново Село,  Општина Василево 
се обврзува да исплаќа 
финансиски средства за патни 
трошоци или да обезбеди 
превоз, согласно законските 
прописи. 

Член 7 

За вршење на работите од 
членот 3 на оваа одлука 
Општина Василево со Општина 
Ново Село ќе склучат договор со 
кој поконкретно ќе се утврди 
видот на работите, извршителот 
на работите и начинот на 
извршувањето. 

 Договорот ќе го склучат 
Градоначалникот на општина 
Ново Село и Градоначалникот на 
општина Василево. 

Член 8 

Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесување а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
општина Василево“ 
 
Бр.08-1837/1   Совет на општина 
24.12.2021        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 
ажурирање на Процената на 
загрозеност на подрачјето на 
Општина Василево од сите 
ризици и опасности за 2022 

година 
 

Се објавува Одлуката за 
ажурирање на Процената на 
загрозеност на подрачјето на 
Општина Василево од сите 
ризици и опасности за 2022 
година донесена на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 23.12.2021 
година. 
 
Бр.08-1838/2  Општина Василево 
24.12.2021        Градоначалник 
  Година            Славе Андонов 
 
    ............................................     
 
 

Врз основа на член 36 став 
(1)точка 15 од Законот за 
локална самоуправа ( Службен 
весник на РМ бр.5/02), член 5 од 
Законот за управување со кризи 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ број 29/2005, 36/11, 
41/14, 104/15, 39/16, 83/18  и 
„Службен весник на Република 
Северна Македонија“ 215/21) ), и 
член 14 став 1 од Уредбата за 
методологијата за изработка на 
процената на загрозеноста на 
безбедноста на Република 
Македонија од сите ризици и 
опасности, нејзината содржина и 
структура, начинот на чување и 
ажурирање, како и 
определување на субјектите во 
системот за управување со кризи 
на кои имсе доставува целосна 
или извод од процената 
(“Службен весник на Република 
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Македонија“ бр.13/11)  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: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
 

За ажурирање на 
Процената на загрозеност на 

подрачјето на Општина 
Василево од сите ризици и 
опасности за 2022 година 

 
 

Член 1 
 Да се ажурира Процената 
на загрозеност на подрачјето на 
Општина Василево од сите 
ризици и опасности. 
   
 

Член 2 
Регионалниот центар за 

управување со кризи Струмица 
да ги координира активностите 
за ажурирање на Процената на 
загрозеноста на подрачјето на 
Општина Василево од сите 
ризици и опасности 

 
Член 3  

 
 Оваа Одлука влегува во 
сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен 
гласник на општина Василево“. 
 
Бр.08-1838/1  Совет на Општина  
24.12.2021        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 Двогодишен 
акциски план за родова 
еднаквост на општина 

Василево за 2022-2023 година 
 

Се објавува Двогодишен 
акциски план за родова 
еднаквост на општина 
Василево за 2022-2023 година 
донесен на седница на 
Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
23.12.2021 година. 
 
Бр.1839/2  Општина Василево 
24.12.2021  Градоначалник 
  Година     Славе Андонов 
 
   ......................................      
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Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.5/02) член 14 став 1 и 

став 2 од Законот за еднакви можности на мажите и жените("Службен весник на РМ" бр. 6/2012; 30/2013; 166/2014; 
150/2015; 201/2015 и "Службен весник на РСМ" бр 53/2021) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево го донесе следниот: 
 
 

 ДВОГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ НА ОПШТИНА 
ВАСИЛЕВО 

ЗА 2022 – 2023ГОДИНА 
 

Цел 1: Зајакнување на институционалните капацитети на општина Василево за родова интеграција 

Сектор/Програма Мерка  Проект / 
Активност 

Oдговорни 
институции/актери 
и соработници 

Индикатори на 
успешност 
(почетна 
точка/посакувана 
состојба) 

Временска 
рамка  

Планиран буџет 

Програма за 
еднакви 
можности /КЕМ 
 
Програма за 
поддршка на 
градоначалникот 

Годишни програми 
за родова еднаквост 
на општината  

Подготовка на 
годишна 
програма 

Координатор за 
еднакви можности 
 

Подготвена 
програма 

2022 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, 

Програма за 
еднакви 
можности  

Водење родово 
разделена 
статистика за 
вработените во 
институциите во 
општината и по 
одредени 
параметри по 

Подготовка на 
план за собирање 
на податоци  
 
Воспоставување 
на систем за 
редовно 
собирање на 

Одговорно лице:  
Координатор за 
еднакви можности 
 
Соработници: 
Членови на КЕМ 
Членови на 
советот 

 
Податоци 
разделени по пол 
како база за 
родови анализи и 
развојни 
индикатори 
 

2022 
 
 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, 
воспоставувањето на 
системот може да 
биде преку 
општинскиот сервер 
со лицето задолжено 
за одржување на 
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пбласти/сектори податоци 
разделени по пол 
на локално ниво  
 
Подготовка на 
анализи за 
идентификување 
на родовите 
јазови на локално 
ниво 
 
 

Раководители на 
сектори 
Раководители и 
менаџери на 
институции 

 
Вклучени 
институции 
 

системите 
Потребно е одлука 
од 
Градоначалник/Совет 

Програма за 
еднакви 
можности /КЕМ 

Јакнење на 
капацитетите на 
општинаската 
администрација за 
воведување и 
примена  на родова 
интеграција 

Подготовка на 
план за обука на 
годишно ниво  
 
 
Организирање на 
едукативни 
работилници  за 
администрацијата 
за спроведување 
на родова анализа 
на програми и 
буџети 
 
Организирање на 
работилници за 
членови на 
советот за 
потребата и 
начините за 
вклучување на 
родовата 

Координатор и 
претседател на 
КЕМ 

Изработен 
годишен план за 
обуки 
 
 
Број на 
организирани и 
спроведени 
работилници 
 
Теми опфатени 
на работилниците 
 
Број на ж/м 
присутни на 
работилниците 
 
Презентирани 
родово-буџетски 
анализи пред 
советот на 
општина  

2022 
 
 
 
2023 

За работилница:  
- сала 
- освежување 
- предавач  
- материјали   
 
(20.000 -25.000 мкд 
една работилница 
доколку не се плаќа 
сала) 
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перспектива во 
програмите и 
буџетите на 
општината 
 

Програма за 
еднакви 
можности 
/програма за 
социјална 
заштита 

Меѓуопштинаска  
соработка за родово 
базирано насилство 

Учество во 
меѓуопштинска 
работна група за 
помош и подршка 
на жртви  на 
родово базирано 
насилство  

 
КЕМ во соработка 
со локалните 
институции 

Формирана група 
 
Одржани средби 
 
Дискитирани 
прашања 
 
Обезбедена 
подршка на 
жртви 

2022 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, помош 
во рамки на други 
програми и проекти 
во општината 

Програма за 
еднакви 
можности 

Спроведување на 
Критериумите за 
назначување на 
жени и мажи во 
одлучувачките тела 
на јавните 
претпријатија 

Донесување на 
правилници за 
поденакво 
учество (%) во 
одлучивачките 
тела на 
институциите 

Координатор и 
Претседател на 
КЕМ 
Совет на Општина 
Василево 
 

 
Податоци 
разделени по пол 
како база за 
родови анализи  
 

2022 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, помош 
во рамки на други 
програми и проекти 
во општината 



    Бр.13    Службен гласник на општина Василево                   29 декември 2021г. 
 

 9 

Цел 2: Економско јакнење на жените и мажите на локално ниво  

 

Сектор/Програма Мерка  Проект / Активност Oдговорни 
институции/актери 

Индикатори на 
успешност 
(почетна 
точка/посакувана 
состојба) 

Временска 
рамка  

Планиран 
буџет 

ЛЕР/образование Поттикнување на 
претприемништво кај 
младите девојки и 
момчиња 

Промотивни трибини 
за можности за 
отварање на 
сопствени бизниси  

ЛЕР во соработка 
со Агенцијата за 
вработување 
 
 

Број на 
презентации 
 
Број на присутни 
девојчиња и 
момчиња  

 
Јули 2022 
 
Јули 2023 

3000,00  

Програма за еднакви 
можности 

Одбележување на 8 
март како ден за 
социо-економско 
јакнење на жените 

Трибина за 
одбележување на 
денот на жените при 
што темата да се 
одбере според 
тековните приоритети 
на општината ( на 
пример: можности за 
економско јакнење на 
жените преку 
информирање за  
правата од работен 
однос или како да се 
регистрираат доколку 
работат во 
земјоделието – 
заради намалување 

КЕМ во соработка 
со  
Локалната 
Агенција за 
вработување или 
во соработка со 
локалната 
единица на 
Мин.За 
земјоделие 

Организиран 
настан 
 
Посетеност од 
ж/м 
 
Идентификувани 
пречки за жените 
при вклучување 
на пазар на труд 

Март 2022 
 
 
 
 
 
Март 2023 

3000,00 
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на сиромаштијата кај 
жените земјоделки) 

Програма за еднакви 
можности 

Анализа на состојбите 
на жените на 
одлучувачките 
позиции во Општина 
Василево 

Број на жени на 
одлучувачки позиции 
во институции во 
надлежност на 
локална самоуправа, 
на јави 
претпријатија,членови 
на управни одбори, 
претседатели на 
комисии 

КЕМ во соработка 
со локалните 
институции 

подршка на 
жените од 
руралните 
средни за 
пристап до 
фондови преку 
советување 
отворен ден во 
општината 
инфромативни 
сесии 

2022 
 
2023 
 

Нема 
финасиски 
импликации 

 
 

 
 
Бр.08-1839/1  Совет на Општина 
24.12.2021          Василево 
  Година          Претседател 
                      Ристго Делијанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Бр.13    Службен гласник на општина Василево                   29 декември 2021г. 
 

 11 

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 одржување на уличното 
осветлување во општина 
Василево за 2022 година 

 
Се објавува Програмата за 

одржување на уличното 
осветлување во општина 
Василево за 2022 година 
донесена на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1840/2  Општина Василево 
24.12.2021       Градоначалник 
  Година          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 ја 
донесе следната: 
 

 
П  Р О  Г  Р  А  М  А 

За одржување и проширување 
на уличното осветлување 

во општина Василевоза 2022 
година 

 
Врз основа на член 22 

точка 12 од Статутот на општина 
Василево, обврска на Советот е 
да донесе Програма за јавното 
осветлување. Поконкретни 

одредби кои се однесуваат на 
оваа комунална дејност се 
содржани во Законот за локална 
самоуправа, Законот за 
комунални дејности и Законот за 
комунални такси како и со 
Одлуката за комунален ред и 
мерки за нејзино спроведување 
на општина Василево. 
 

Средствата за 
финансирање на одржување и 
проширување на уличното 
осветлување се предвидени во 
буџетот на општина Василево во 
програмата Ј3 – јавно 
осветлување, и од комуналната 
такса за улично осветлување 
регулирана со Законот за 
комунални такси ( СЛ. Весник на 
РМ 92/07) која изнесува 25 kw по 
броило. Оваа комунална такса се 
наплака од домакинствата и 
правните лица заедно со 
наплатата на потрошената 
електрична енергија. Овие 
средства ги прибира ЕВН – КЕЦ 
– Струмица и истите месечно ги 
уплака на сметка на општина 
Василево. 
  

 Бројот на иматели на 
броила од категоријата 
потрошувач - домаќинства во 
текот на годината е променлив, 
бидејќи во текот на годината има 
ново пријавени домаќинства,  а 
има и домаќинства кои се 
одјавуваат бидејќи имаат 
сезонска потреба од електрична 
енергија за време додека се 
вратени од странство. 
 

Моментално на 
територијата на општина 
Василево има регистрирано     
3294 потрошувачи од кои 3103 се 
активни домаќинства и 191 
деловни субјекти.  
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 Во нашата програма ќе ги 
опфатиме сите 3.294 активни 
броила. 
 
 Во општина Василево 
мрежата за јавно осветлување се 
напојува од 29 трафостаници во 
кои се наоѓаат блокови за јавно 
осветлување опремени со 
броила за мерење на 
потрошената електрична 
енергија. 
  
 
Моменталната состојба со 
улично осветлување е дадена во 
табела. 
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Од табелата се гледа дека 
во просек доаѓаат  2.29  
домаќинство на едно сијалично 
место.Најдобра е состојбата во 
следните населени места 
Требичино, Дукатино, 
Едрениково, Седларци, 
Радичево, Владевци, Сушево, 
Нова Маала, добра во Ангелци, 
Пиперево, Чанаклија, 
Доброшинци и Градошорци а 
полоша во населено место 
Василево и Висока Маала. 
 

При поставувањето на 
новите светилки основен 
критериум ќе биде бројот на 
броила (домаќинства) и должина 
на населеното место, односно 
густина на населеност. 
 

Во текот на 2021 година се 
планира да се постават нови 
арматури во населените места.  
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Со вака извршеното 
проширување во општина 
Василево сметаме дека јавно 
осветлување ќе ги задоволи 
потребите на граѓаните, бидејќи 
за 3294 корисници би имало 1478 
сијалични места или на секои 
2.23 домаќинства доаѓа 1 
сијалично место. 
 
Сметаме дека вака поставеното 
јавно осветлување треба да 
настојуваме да го одржуваме во 
исправна состојба. 
 
За реализација на Програмата 
неопходни се финансиски 
средства кои се предвидени во 
буџетот на општина Василево. 
 Вкупен износ на 
финансиски средства се 
10.300.000 денари од кои:  
- 5.000.000 ден. За 
потрошена електрична енергија; 
- 5.000.000 ден. За тековно 
одржување 
- 300.000 денари за набавка 
на материјали 

 
Реализацијата на 

Програмата за улично 
осветлување и нејзината 
динамика најмногу зависи од 
процентот на наплата односно од 
прибирањето на изворните 
приходи од домакинствата и 
правните лица. 
 
Оваа  програма  влегува  во 
сила со денот на  објавување  
во  Службен гласник на 
општина Василево. 
 
Бр.08-1840/1 Совет на Општина 
 24.12.2021      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 
престанување со работа и 

спроведување на ликвидација, 
промена на назив на фирма, 
промена на скратен назив на 

фирма и назначување на 
ликвидатор на Заедничкото 

јавно претпријатие за 
заловување на бездомни 
кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – 

Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
престанување со работа и 
спроведување на ликвидација, 
промена на назив на фирма, 
промена на скратен назив на 
фирма и назначување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ 
– Струмица донесена на седница 
на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1840/2 Општина Василево 
24.12.2021      Градоначалник 
  Година         Славе Андонов 
   
   ...........................................     
 
 
Согласно член 51, 538 и 539 од 
Законот за трговски друштва 
(Сл.весник на РСМ бр.28/2004, 
84/2005, 71/2009, 23/2009, 42/2010, 
48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011, 
166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 
41/2014, 138/2014, 88/15, 192/2015, 
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217/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 
64/2018, 120/2018, 290/20 и 215/21), 
Советот на општина Василево на 
седницата одржана на 23.12.2021 
година, донесе 
 
 
 

О  Д   Л   У  К  А 
за престанување со работа и 
спроведување на ликвидација, 
промена на назив на фирма, 
промена на скратен назив на 
фирма и назначување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ 
– Струмица 

 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука престанува со 
работа и се спроведува постапка за 
ликвидација на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – 
Струмица, со седиште во Струмица, 
на ул.„Димитар Галев“ бр.1Б, 
Струмица. 
 

Член 2 
 

Се менува називот на фирмата 
Заедничко јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА“ – Струмица и гласи: 
Заедничко јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА“ – Струмица – во 
ликвидација. 
Се менува и скратениот назив на 
фирмата ЗЈПЗБК „АСТРА-ЛУНА“ – 
Струмица и гласи: ЗЈПЗБК „АСТРА-
ЛУНА“ – Струмица – во ликвидација. 
 

Член 3 
 

Сузана Стојкова, Доктор по 
ветеринарна медицина, со адреса 
на живеење ул.„Иљо Шопов“ бр.15/6 
од Струмица, се разрешува од 
функцијата вршител на должност 
директор и се именува за 
ликвидатор на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – 
Струмица – во ликвидација. 
 
 

Член 4 
 

Оваа Одлука влегува во сила на 
денот на нејзиното донесување и ќе 
се објави во Службен гласник на 
општина Василево. 
 
Бр.08-1841/1 Совет на Општина 
24.12.2021      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 
формирање на Општински 

совет за превенција на детско 
претстапништво  

 
Се објавува Одлуката за 

формирање на Општински совет 
за превенција на детско 
претстапништво донесена на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1842/2 Општина Василево 
24.12.2021      Градоначалник 
  Година         Славе Андонов 
   
    ..............................................       
 
Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.5/02) 
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член 158 став 1од Законот за 
правда за децата ( Службен 
весник на РМ бр. 148/2013 и 
Службен весник на РСМ 
152/2019; 275/2019) 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: 

 
 О Д Л У К А 

за формирање на Општински 
совет за превенција на детско 

претстапништво 
 

Член 1 
 
 Се формира Општински 
совет за превенција на детско 
претстапништво во општина 
Василево.  

  
Член 2 

 
 За членови на Општински 
совет за превенција на детско 
претстапништво се именуваат 
преставници од: 

- Подрачните единици 
на Министерството за 
внатрешни работи  

- Министерството за 
труд и социјална 
политика, центрите за 
социјална работа 

- Советот на родители 
во основните училишта 
( од секое училиште по 
еден претсавник) 

- Здруженија на граѓани 
и фондации, ( кои 
работат на полето  на 
заштитата и правата 
на децата) 

- медиуми  

 Член 3 
 

 Членовите се именуваат 
за време од пет години со право 
на повторен избор, 

  
Член 4 

 
 Општински совет за 
превенција на детско 
претстапништво: 

- донесува годишна 
програма за своја 
работа што ја усвојува 
советот на општината 

- донесува деловник за 
своја работа 

- врши работи за 
следење на состојбите 
и покренува 
иницијатива за нивно 
подобрување , и  

- развиваат програми за 
вклучување на 
локалната заедница во 
превенција на детското 
престапништво и 
третманот на деца 
сторители на дејствија 
што со закон се 
предвидени како 
кривични дела и 
прекршоци 

Член 5 
 
 За својата работа 
општинскиот совет најмалку 
еднаш годишно го известува  
Советот на општина Василево и 
Државниот совет за превенција 
на детско престапништво . 

 
Член 6 

 Програмата на 
општинскиот совет за превенција 
на детско претстапништво се 
финансира врз основа на 



    Бр.13    Службен гласник на општина Василево                   29 декември 2021г. 
 

 17 

финансиски план од буџетот на 
општината и од други средства. 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во 

сила со денот на донесување а 
ќе се објави во службен гласник 
на општина Василево. 
 
Бр.08-1842/1 Совет на Општина 
24.12.2021         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 Буџетот на 
општина Василево за 2022 

година 
 

Се објавува Буџетот на 
општина Василево за 2022 
година донесен на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 23.12.2021 
година. 
 
Бр.08-1843/2  Општина Василево 
24.12.2021       Градоначалник 
  Година          Славе Андонов 
 
    .......................................      
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Бр.08-1843/1  Совет на Општина 
24.12.2021           Василево 
 Година              Претседател 
                         Ристо Делијанов 
 
 
    ............................................     
 



    Бр.13    Службен гласник на општина Василево                   29 декември 2021г. 
 

 35 

 
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 
извршување на Буџетот на 
општина Василево за 2022 

година 
 

Се објавува Одлуката за 
извршување на Буџетот на 
општина Василево за 2022 
година донесена на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 23.12.2021 
година. 
 
Бр.08-1844/2 Општина Василево 
24.12.2021       Градоначалник 
  Година          Славе Андонов 
 
    .......................................      
 

Врз основа на член 36, став 1, 
точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на 
Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од 
Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, 
бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, 
бр.47/11,192/15  , 209/18) и 
(“Службен весник на Република 
Северна Македонија бр 244/19, 
53/21, 77/21, 150/21)” член 31 од 
законот за буџетите(“Службен 
весник на Р.М.” број 64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10 180/11, 171/12, 
192/15, 167/16), и(“Службен весник 
на Република Северна Македонија 
бр.79/20 и 151/21) и  член 93 став 2 
од Законот за административните 
службеници (“Службен весник на 

Р.М.” број 27/14, 199/14, 48/15, 
154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 
142/16,2/17, 16/17, и 11/18 и 
“Службен весник на Република 
Северна Македонија бр. 275/19, 
14/20,112/20 215/21), одредбите на 
гранскиот колективен договор за 
органите на државната управа , 
стручните служби на владата на 
Република северна Македонија, 
судовите, јавните обвинителства, 
казнено-поправните и воспитно-
поправните установи, државното 
правобранителство , општините 
Градот Скопје и општините на 
градот Скопје, агенциите фондовите 
и другите органи основани од 
собранието на република Северна 
Македонија ( “Службен весник на 
Република Северна Македонија  бр 
51/20, 172/21) и член 22 од Статутот 
на Општина Василево (“Службен 
гласник на Општина Василево 
бр.12/2020),  Советот на општина 
Василево на 4 та седница  одржана 
на 23.12.2020 година донесе  

 
 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на 

Општина Василево за 2022 година 

 
          

Член 1 
 
 Буџетот на Општината 
Општина Василево за 2022 година 
(во понатамошниот текст Буџетот), 
се извршува според одредбите на 
оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

 Буџетот на Општината се 
состои од:.Основен буџет, Буџет на 
самофинасирачки активности, Буџет 
на дотации, Буџет на заеми и Буџет 
на донации. 
 

Член 3 
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 Корисниците на средствата 
на Буџетот се должни да 
постапуваат во согласност со 
Буџетските начелаа  утврдените 
средства во Буџетот да ги користат 
наменски, рационално и 
економично. 
                                                             

Член 4 
 
 Расходите утврдени со 
буџетот се максимални износи над 
кои буџетските корисници не можат 
да преземаат обврски.  
 За да се преземат нови 
обврски до Советот на општината 
мора да се предложи нов извор на 
средства или да се предложи 
намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 
 
 

Член 5 
 
 Градоначалникот на 
општината ја следи реализацијата на 
планот на приходите и другите 
приливи на основниот буџет на 
општината. 
         Доколку во текот на 
извршувањето на буџетот 
градоначалникот на општината 
оцени дека се неопходни позначајни 
прераспределби на одобрените 
средства со Буџетот или  
реализацијата на приходите и 
другите приливи значително 
отстапува од планот, предлага на 
Советот на општината изменување и 
дополнување на Буџетот. 

Советот на општината на 
предлог на Градоначалникот ги 
донесува измените и дополнувањата 
на  буџетот најдоцна до 15 Ноември 
во тековната година. 
  
               
 

Член 6 
   

 Пренамената во рамките на 
одобрените Буџети на буџетските 
корисници ја одобрува Советот на 
општината.  
 Во рамките на расходите 
утврдени во Буџетот на буџетскиот 
корисник, корисникот може да врши 
прераспределба меѓу расходните 
ставки, програми и потпрограми по 
претходно одобрување од Советот 
на општината. 

Одобрените средства со 
буџет на ниво на ставка во рамки на 
потпрограма и буџет, не може да 
бидат намалени повеќе од 20% со 
Одлука за прераспределба во 
тековната фискална година. 
              Одобрените средства за 
плати и надоместоци во рамки на 
буџет не можат да се зголемат со 
прераспределба повеќе од 10%. 
 

Член 7 
 
 Буџетските корисници, во 
услови кога во буџетот на 
самофинансирачки активности; 
буџетот на дотации, буџетот на 
донации и/или буџет на заеми 
планираните приходи и други 
приливи не се реализираат, односно 
се реализираат над планираниот 
износ, доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот 
на приходите и другите приливи и 
планот на одобрените средства во 
овие буџети, кои Градоначалникот 
ги доставува до Советот на 
општината на одобрување. 

 
Член 8 

 
 Буџетските корисници по 
усвојувањето на буџетот 
изготвуваат годишен финансиски 
план по квартали за користење на 
одобрените средства. Користењето 
на средствата во даден квартал 
буџетскиот корисник го извршува 
врз основа на финансискиот план по 
месеци. 
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Член 9 
 

 Исплатата на платите на 
вработените ќе се извршува во 
рамките на обезбедените средства во 
Буџетот,односно бруто платите се 
утврдуваат за  
            -избраните и именуваните 
лица бруто платат ќе се исплатува 
согласно утврдениот коефициент по 
закон, применет на основа на 
исплатената просечна нето плата по 
вработен во републиката во 
претходната година/односно по 
коефициент во износ 26 755 денари  
           - вредноста на бодот на 
административните  се утврдува со 
посебна  Одлука за донесена од 
Советот на општината. 
           -на вработените по закон за 
работни односи ќе им се иплаќа 
бруто плата согласно правилникот 
за плати, надоместоци на плати и 
други примања на вработените во 
општинската администрација на 
Општина Василево, и измените од 
истиот. 

 
Член 10 

 
 Бруто платите на вработените 
во локалните јавни установи за 2022 
година ќе се исплатуваат соглано 
утврдените коефициенти и 
утврдената вредност на бодот 
утврден со потпишаните колективни 
договори со ресорните 
министерства. 
 
 

Член 11 
 
 

Исплатата на платите и 
надоместоците на вработените во 
локалните јавни установи, кои се 
финасираат со блок дотации се 
спроведува на следниот начини:  

 - средствата ќе се планираат на 
сметка-дотации (930), а ќе се 
извршуваат преку сметката- дотации 
на локални јавни установи (903), 

 - локалните јавни установи 
финасирани со блок дотации се 
должни во рок од два дена пред 
исплатата на платите на вработените 
до Општината да достават барање за 
одобрување на средства за плати 
кон кое ќе ги приложат следните 
обрасци: копија од рекапитулација 
за пресметани бруто и нето плати, 
образец Ф-1 за бројот на 
вработените по име и презиме, 
бруто и нето плати за месецот за кој 
се однесува платата. 

- во случај на нови 
вработувања во локалните јавни 
установи кои се финасираат од 
буџетот на дотации се должни да 
достават известување за обезбедени 
финансиски средства и да приложат 
образец М-1. 
 Исплатата на платите и 
надоместоците на вработените во 
локалните јавни установи кои се 
финасираат од Буџетот на дотации 
ја контролира и одобрува 
Министерството за финасии. 
 Градоначалникот на 
општината е должен  одделните 
пресметки на локалните јавни 
установи да  ги доставува до 
ресорното Министерство од кое ќе  
се трансферира блок дотацијата. 
            Ресорните Министерства 
доставените пресметки за исплата на 
бруто плати и надоместоци го 
доставуваат до Министерство за 
финасии за контрола и евиденција.   
 

 
Член 12 

 
             Месечниот надоместок за 
присуство на седниците на 
членовите на Советот изнесуваа 
50% од просечната месечна плата во 
Републиката исплатена за 
претходната година. 
            На претседателот на Совет за 
раководењето и организирањето на 
работата на Советот му се 
определува надоместок, зголемен  за 
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30% од утврдениот надоместок од 
став 1 на овој член. 
            Месечниот надоместок за 
присуство на седниците на Советот 
се исплатува за присуство на сите 
седници на Советот во тековниот 
месец. 
            Месечниот надоместок за 
присуство на седниците на Советот 
се намалува за 30% за секое 
отсуство од седниците на Советот. 
             Месечниот надоместок за 
присуство на седниците на Советот 
не се исплатува доколку членот на 
Советот не присуствувал на ниту 
една седница на Советот во 
тековниот месец. 
            Месечниот надоместок  за 
присуство на седницата на Советот 
не се исплатува доколку Советот во 
тековниот месец не одржал седница. 
             

 
                                                    
 

Член 13 
 
Вработените во општинската 

администрација имаат право на 
патни и дневни трошоци во 
случаите кога се упатени на пат врз 
основа на уредни и веродостојни 
документи. 

Висината на дневницата за 
службено патување во земјата се 
исплатуваат во висина од  700 
денари и тоа за секои поминати од 
08-12 часа половина 
дневница(350денари) и цела 
дневница од 12-24 часа цела 
дневница(700 денари) .  

За службените патувања во 
странство дневницата се исплатува 
во висина утврдена како за 
вработените во органите во 
централната власт 

 
Член 14 

 
 Исплата на име надомест за 
годишен одмор ќе се врши од 
програма –општинска 

администрација–Е0 расходно конто 
404110- Надомест за годишен одмор 
на основа донесено решение од 
Градоначалникот. 
  Висината на надоместокот за 
годишен одмор се утврдува во износ 
од 60% од просечната месечна нето 
плата во Република Северна 
Македонија објавена до денот на 
исплатата. 
 
 
 

Член 15 
 
Во случај на боледување 

подолго од шест месеци му се 
исплатува помош во висина  од една 
последно исплатена просечна 
месечна нето  плата во правниот 
субјект каде што е вработен. 

. 
 
 

Член 16 
 
Користењето на средствата 

од буџетот на општината за вршење 
на функциите се извршува со 
фактури во кои посебно се 
искажуваат расходите по поодделни 
ставки, со ситуација и други 
документи почитувајќи ги 
одредбите од Законот за јавните 
набавки. 

Набавката на стоки и 
вршењето на услуги може да се 
врши и со сметкопотврди и 
фискална сметка во случај кога за 
расходите не може да се издаде 
фактура и само во ограничени 
поединечни износи во  
противвредност до 6.000 денари, 
при што задолжително мора да биде 
приложена фискална сметка, а 
расходите треба да бидат искажани 
по класификација на соодветниот 
расход. 
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Член 17 
 

За средствата утврдени во 
буџетот на општината во рамките на 
резервите (постојана и тековна 
буџетска резерва), одлучува советот 
на општината, а ги извршува 
градоначалникот. 

За искористените средства е 
должен да поднесе годишен 
извештај за користењето на 
средствата од резервите. 

За користење на средства од 
резервите до износ од најмногу до 
50 000 денари одлучува 
Градоначалникот. 
  

Член 18 
 

Исплатат на ндоместоците за 
отпремнина за пензионирање на 
вработените во Општината и 
локалната јавна установа ќе се врши 
од програма –Градоначалник –Д0, 
односно од програмата во која се 
планирани средствата за исплатат на 
оваа намена, во висина од две 
просечни исплатени месечни нето 
плати во Републиката објавени до 
денот на исплатата. 

Во случај на смрт на 
вработениот во општината и 
локалната јавна установа, на 
неговото семејство му припаѓа 
парична помош, во износ од две 
последни исплатени плати во 
органот каде што бил вработен 
работникот, но не повеќе од 30.000 
денари. 

На вработениот во општината 
и локалната јавна установа во случај 
на смрт на член на потесно 
семејство (родител, брачен другар, 
деца родени во брак или вон брак, 
посиноците, посвоените деца и деца 
земени на издржување) доколку 
живеел во заедница, му припаѓа 
парична помош во висина на една 

последна исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што 
бил вработен работникот, но не 
повеќе од 15.000 денари. 

Живеењето во заедница 
подразбира вработениот и членот на 
потесното семејство да се со место 
на живеење на иста адреса што се 
докажува со документ за 
идентификација. 

Надоместоците од ставовите 
1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат 
по претходно доставено барање во 
тековната година. 

Сите исплати на предните 
надоместоци се вршат врз основа на 
претходно оформена и 
комплетирана документација и 
донесено решение од страна на 
Градоначалникот на општината. 

 
 
 

Член 19 
 
 

Јубилејните награди се 
исплаќаат во согласно член 80 од 
Колективниот договор на 
државните, правосудните и органите 
на локалната самоуправа во РМ, 
каде е наведено дека за непрекината 
работа во ист орган, односно 
организација, на работникот му се 
исплатува јубилејна награда 
определена со акт на работодавецот, 
врз основа на месечна просечна 
плата остварена во стопанството на 
Републиката 

 
 

Член 20 
 

Средставта утвредени во 
Буџетот и распоредени во 
пооделните програми потпрограми 
ги извршува Градоначалникот на 
општината. 

 
 

Член 21 
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Вработувањата во 
општинската администрација се 
вршаат согласно актите за 
организација и систематизација на 
општината за кој се обезбедени 
средства во буџетот  на општината. 

Градоначалникот дава 
писмено известување за 
обезбедените средства. 

Во делот на пренесените 
надлежности согласнос за нови 
вработувања во локалните јавни 
установи од областа на 
образованието и социјалната 
заштита кои се финасираат со блок 
дотации се дава за вработувања за 
кои се обезбедени средства во 
буџетот на РСМ за тековнта 
фискална година, согласно член 51 
став 1и 4 од Закон за буџетите за 
што писмено известување ќе даде 
Министерството за финасии, врз 
основа на барање од 
градоначалникот на општината до 
надлежното министерсво за 
потребата од вработување во 
локалните јавни установи, со 
соодветна пропратна документација, 
и  

Вработувања за кои се 
обезбедени средства во основниот 
буџет на општината за тековната 
фискална година за што, согласно 
член 51 став 3  и 4 од Закон за 
буџетите писмено известување ќе 
даде Градоначалникот на 
општината. 

Во случај на нови 
вработувања локалните јавни 
установи кои се финасираат со блок 
дотации се должни да доставаат 
позитивно известување до 
министерството за финасиии за 
обезбедени финансиски средства и 
да приложат образец М-1. 

 
 
 

Член 22 
 
Се овластува Оделението за 

финасиски прашања да ги примени 

одредбите од новите законски 
прописи кои ја регулираат исплатата 
на бруто платат. 

 
 

 
 

 
Член 23 

 
Средстават утврдени во 

пооделни програми донесени од 
советот на општината и истите 
целосно или делумно се извршуваат 
од страна на јавните претпријатија 
чиј основач е општината, за 
реализација на истите 
Градоначалникот склучува договор 
со соодветно јавно претпријатие за 
уредување на меѓусебните права и 
обврски и уредување на начинот на 
извршување доверените работи 
стоки и услуги. 

 
 
 

  Член 24 
 

Кога приходите што му 
припаѓаат на Буџетот се погрешно 
уплатени или се наплатени во износ 
поголем од утврдениот, погрешно 
или повеќе наплатениот износ се 
враќа првенствено на товар на видот 
на приходите на кои се уплатени, а 
доколку такви приходи нема, тогаш 
на товар на другите приходи на 
Буџетот. 

Повратот на погрешно, или 
на повеќе уплатени, односно 
наплатени приходи се врши со 
решение на Градоначалникот, освен 
во случаите каде надлежноста им 
припаѓа на други органи. 
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Член 25 
 
Буџетот на Општина 

Василево  се извршува од 01.01.2022 
до 31.12.2022 година. 
 

Член 26 
 
Оваа Одлука влегува во сила 

со денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина 
Василево”, а ќе се применува од 01 
Јануари 2022 година. 
 
Бр.08-1844/1 Совет на Општина 
24.12.2021        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 
утврдување на бодот за 

платите на административните 
службеници во општина 
Василево за 2022 година 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување на бодот за платите 
на административните 
службеници во општина 
Василево за 2022 година 
донесена на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1845/2 Општина Василево 
24.12.2021       Градоначалник 
  Година           Славе Андонов 
 
  ..............................................     

Врз основа на член 88 став (2) 
од Законот за Законот за 
административните службеници 
(“Службен весник на Р.М.” број 
27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 
80/16, 127/16, 142/16,2/17, 16/17, и 
11/18 и “Службен весник на 
Република Северна Македонија бр. 
275/19, 14/20,112/20 215/21) Советот 
на општина Василево на својата 
седница ја донесе следната  

    
     

    
      

О Д Л У К А 
за утврдување на вредност на бодот за 

платите на административните  
службеници за 2022 година 

 
Член 1 

Вредноста на бодот за платите 
на административните службеници за 
2022 година изнесува 81,6 денари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Василево“, а ќе се 
применува со исплата на платата од 
01.01.2022 до 31.12.2022 година. 
 
 
Бр.08-1845/1 Совет на Општина 
24.12.2021       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 Одлуката за 
утврдување на надоместок на 

надворешен член во 
Комисијата за урбанизам на 

општина Василево 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување на надоместок на 
надворешен член во Комисијата 
за урбанизам на општина 
Василево донесена на седница 
на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1846/2 Општина Василево 
24.12.2021       Градоначалник 
  Година          Славе Андонов 
 
   .............................................     
 
 

Врз основа на член 36 став 
oд 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: 

О Д Л У К А 
за утврдување на надоместок на 

надворешен член во Комисијата за 
урбанизам на општина Василево  

 
Член 1 

 
Врз основа на Решение 

бр.09-729/1 од 30.05.2019 година 
формирана е Комисија за 
урбанизам на општина Василево. 

 
Член 2 

Врз основа на обемот и 
сложеноста на работите што 
произлегуваат од бројот на одржани 
седници, бројот на урбанистички 

планови  и слично на надворешниот 
член на Комисијата за урбанизам за 
извршената работа му следува 
надоместок во висина од 24.000,00 
денари за календарската 2021 
година. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила 

со денот на донесување, а ќе биде 
објавена во ‘’Службен гласник на 
Општина Василево ‘’. 

  
 
Бр.08-1846/1 Совет на Општина 
24.12.2021       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 давање согласност на 

Програмата за 
субвенционирање за 2022 
година на ЈПКД „Турија“ 

Василево 
 

Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на 
Програмата за субвенционирање 
за 2022 година на ЈПКД „Турија“ 
Василево донесен на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 23.12.2021 
година. 
 
Бр.08-1847/2 Општина Василево 
24.12.2021       Градоначалник 
  Година           Славе Андонов 
    .........................................     
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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 
23.12.2021 година, донесе  

 

ЗАКЛУЧОК 

За давање согласност на 
Програмата за 

субвенционирање за 2022 
година на ЈПКД „Турија“ 

Василево  

1.Советот на општина Василево 
дава согласност на Програмата 
за субвенционирање за 2022 
година на ЈПКД „Турија“ 
Василево 

2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Програмата за 
субвенционирање за 2022 година 
на ЈПКД „Турија“ Василево.  

3.Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на донесувањето а ќе 
се објави во „Службен гласник на 
Општина Василево„.        

Бр.08-1847/1 Совет на Општина 
24.12.2021        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 давање согласност на 

Програмата за работа на ЈПКД 
„Турија“ Василево за 2022 

година 
 

Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на 
Програмата за работа на ЈПКД 
„Турија“ Василево за 2022 година 
донесен на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1848/2 Општина Василево 
24.12.2021       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 
23.12.2021 година, донесе  

 

ЗАКЛУЧОК 

За давање согласност на 
Програмата за работа на ЈПКД 

„Турија“ Василево за 2022 
година 
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1.Советот на општина Василево 
дава согласност на Програмата 
за работа на ЈПКД „Турија“ 
Василево за 2022 година. 

2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Програмата за работа на 
ЈПКД „Турија“ Василево за 2022 
година.  

3.Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на донесувањето а ќе 
се објави во „Службен гласник на 
Општина Василево„.        

Бр.08-1848/1 Совет на Општина 
24.12.2021       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 Исинов Бурхан 

 
Се објавува Одлуката за 

одобрување на финансиски 
средства на Исинов Бурхан 
донесена на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 23.12.2021 година. 
 
Бр.08-1849/2 Општина Василево 
24.12.2021       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 
23.12.2021 година, донесе  

 

Одлука 

за одобрување на финансиски 
средства на Исинов Бурхан 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
30.000 денари на Исинов Бурхан од 
с.Василево бр.92 . 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2021 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Исинов 
Бурхан од с.Василево бр.92. 

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила 
од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 

Бр.08-1849/1  Совет на Општина 
24.12.2021         Василево 
   Година         Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
   ..........................................     
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