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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-Градоначалникот на 
општина Василево донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

За измена и дополнување на Одлуката 
за извршување на Буџетот на 

општина Василево за 2022 година  
 
 

Се објавува Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на општина 
Василево за 2022 донесена на седница на 
Советот на општина Василево одржана 
на ден 28.02.2022 г. 

 
  08-312/2        Општина Василево 
 01.03.2022        Градоначалник 
    година           Славе Андонов 
 
     -------------------------------------     
 

Врз основа на член 36, став 1, 
точка 8 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр. 5/2002, член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на 
единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 61/4, 
бр.96/04, бр.67/07, бр. 156/09, бр.47/11, 
192/15 и 209/18) и („Службенн весник на 
Република Северна Македонија“ 
бр.244/19, 82/20, 53/21, 77/21, 150/21), 
член 31 од Законот за буџетите 
(„Службенн весник на РМ бр.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 одд 
Закконот за административни 
службеници  („Службен весник на РМ“ 
бр.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 гранаскиот 

колективен договор за органите на 
државната управа, стручните служби и 
Владата на Република Северна 
Македонија, судовите, јавните 
обвинителства,  казнено-поправните и 
воспитно поправните установи, 
државнното правобранителство, 
општините, градот Скопје и општините 
на градот Скопје, агенциите, фондовите 
и другите органи основани од Соранието 
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 Васиево 
бр.12/20), Советот на општина Василево 
на 6-тата седница одржана на 28.02.2022 
година донесе 

 
ОДЛУКА 

За измена и дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на општина 

Василево за 2022 година 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за извршување на 

Буџетот на општина Василево за 2022 
година „Службен гласник на општина 
Василево“ бр. 13/2021 член 14 се менува 
и гласи: 

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. 

Вработениот има право на регрес 
за годишен одмор во висина од најмалку 
9000,00 денари нето, под услов 
вработениот да работи најмалку шест (6) 
месеци во календарската година кај 
работодавачот. 

Регресот за годишен одмор се 
исплатува еднаш во текот на годината, а 
најдоцна до крајот на тековната година. 

Право на регрес за годишен 
одмор има и вработениот кој во текот на 
календарската година се вработил кај 
друг работодавач во смисла на овој 
колективен договор. 
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Член 2 
Член 15 се менува и гласи: 
„Во случај на смрт на вработен, 

на неговото семејство му се исплаќа 
парична поммош во висина од 30.000,00 
денари. 

На вработениот, во случај на смрт 
на чен на потесното семејство (родител, 
браќен другар, деца родени во брак или 
вон бра, посиноци, посвоените деца и 
децата земени на издржување) му се 
исплаќа парична помош во висина од 
15.000,00 денари. Во случај на 
непрекинато боледување подолго од 6 
месеци на вработениот му се исплатува 
еднократна парична помош во висина од 
една од една последна просечна нето 
плата исплатена кај работодачот. 

Во случај на потешки последици 
оод елементарни непогоди, 
работодавачот може на вработениот да 
му исплати парична помош, најмалку во 
висина на една основица од просечна 
нето плата во Република Северна 
Македонија.  

Надоместоците од ставовите 1,2 и 
3 од овој член се исплатуваат по 
претхдно 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 3 

Во член 18, став 2,3,4,5 и 6 се 
бришат. 

 
Член 4 

Член 19 се менува и гласи: 
„Исплата на име на Јубилејните 

награди ќе се врши од Програмата 
Општинска администрација-Е0, 
расходно конто 464990-Други трансфери 
на основа на донесено Решение од 
Градоначалникот, согласно Законот за 
работни односи и Правилникот за плата, 
дофатоци на плата, надоместоци на 
плати и други примања на помошно-
техничките лица вработени во 

општинската администрација на 
општина Василево“ 

 
Член 5 

Оваа Одлука влегува во силе со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Василево“ 

 
   08-312/1         Совет на Општина 
 01.03.2022            Василево 
   Година              Претседател 
                           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 
проширување на средства на Буџетот 
на Општина Василево за 2022 година 

 
Се објавува Одлуката за 

проширување на средства на Буџетот на 
Општина Василево за 2022 година, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 

 
 

    08-313/2         Општина Василево 
  01.03.2022         Градоначалник 
     година            Славе Андонов 
 
      ------------------------------------     
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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 измена 
на распоредот на средства на Буџетот 
на Општина Василево за 2022 година 

 

Се објавува Одлуката за измена 
на распоредот на средства на Буџетот на 
Општина Василево за 2022 година, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 
 
 
  08-314/2        Општина Василево 
01.03.2022       Градоначалник 
   година          Славе Андонов 
 
   ------------------------------------     
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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 Завршна сметка на 
Буџетот на Општина Василево за 2021 

година 
 

Се објавува Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Василево за 2021 
година, донесена на Седница на Советот 
на Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 

 
    08-315/2      Општина Василево 
    01.03.2022    Градоначалник 
       Година      Славе Андонов 
 
     -------------------------------       
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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 Заклучок за годишен 
извештај на Општина Василево за 

2021 година 
 

Се објавува Заклучок за 
усвојување на годишен извештај на 
Општина Василево за 2021 година, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 
 
 
    08-316/2      Општина Василево 
    01.03.2022    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 
34 став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа 
(2Службен весник на РМ“ бр. 61/2004; 
96/2004; 22/2007; 67/2007; 156/2009; 
47/2011; 192/2015; 209/2018 и „Службен 
весник на РСМ“ бр.244/2019; 82/2020; 
53/2021) 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 28.02.2022 
година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на годишен извештај на 
Општина Василево за 2021 година 

 

1.Се усвојува Годишниот извештај на 
Општина Василево за 2021 година.  
2.Составен дел на овој заклучок e 
Годишниот извештај на Општина 
Василево за 2021година  
3.Овoj Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување во Службен 
гласник на Општина Василево. 

    08-316/1     Совет на Општина  
    01.03.2022       Василево    
       година       Претседастел 
                       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 Програмама за 
животна средина на Општина 

Василево за 2022 година 
 

 
   Се објавува Програмата за животна 
средина на Општина Василево за 2022 
година, донесена на Седница на Советот 
на Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година.  
 
    08-317/2        Општина Василево 
    01.03.2022        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 28.02.2022 
година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за животна средина на Општина 

Василево за 2022 година 
 

.            СТРАТЕШКА ЦЕЛ 
Програмата  на  Општина   
Василево  за  заштита  на  
животната  средина  е 
насочена  кон  спроведување  
на  активности  за  заштита  
на  животната средина   во   
надлежност   на  локалната  
самоуправа,  исполнување   
на барањата    на    
македонското    
законодавство    за    
животна    средина, 
обезбедување на 
поквалитетни услови за 
живот на граѓаните и 
почиста животна средина во 
општината. 

II.          ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Општа цел  на  Програмата:  
да  се  обезбедат  практични  
и  финансиски изводливи   
решенија   за   
приоритетните   проблеми   
и   активности   во областа 
заштита   на   животната   
средина; прифаќање   на   
еколошката проблематика 
во останатите секторски 
програми во насока на 
одржлив развој на локалната 
заедница. 

Специфични цели на 
Програмата: Системска 
контрола на квалитетот на 
животната средина во 
општината; Спроведување 
на Оцена на влијанието врз 
животната средина уште во 
процесот на планирање на 
проектите за да  се  
превенираат  последиците  
од  загадување  на  
животната  средина; 
Изработка  на  стратешки  
документи  за  заштита  на  
животната  средина; 
Систематизирано  
спроведување на     
постојани     подобрувања     
со постојниот    систем    за    
управување    со    отпадот    
во    општината; 
Зголемување на новите 
зелени површини во 
општината, уредување на 
запуштени   зелени   
површини,   амортизирање   
на   загадувањето   на 
почвата,  воздухот  и  
бучавата,  подобрување  на  
визуелниот  изглед  на 
урбаната средина, како и 
активности за пошумување. 

III ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
Програмат за   активностите   
на   Општина Василево   во   
областа   на заштитата  на  
животната  средина  во  
текот  на  2022  година  ќе  
бидат насочени кон: 

Контрола,  анализа,  следење  и  
информирање  за  квалитетот  на 
животната   средина   на   територијата   
на   општината   и   тоа   на: влијание  
врз  квалитет  на  амбиенталниот  
воздух  од поединечни извори,  
влијание  на  отпадните  води  од  
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поединечни  извори  врз површинските  
води  и  други  водотеци,  влијание  од  
бучава  во животната средина; 

 Информирање за состојбата со 
квалитетот на воздухот, водите и 
отпадот на територијата на 
општината преку 
систематизирање на добиените   
податоци   од   државната   и   
локалната   мрежа   за 
мониторинг  за 2022 г., како и 

 Изработка   на   еколошка   
проектна   документација   за   
планска документација  за  
инсталации,  инфраструктурни  
објекти  и  други проекти  и  тоа:  
Елаборати  за  животна  средина,  
Студии  за  оцена навлијание   
врз   животната   средина,   
Стратешки   оценки   за влијание 
на животната средина во 
постапките за донесување на 
урбанистичка планска 
документција и во согласност со 
закон. 

 Изработка    на    стратешки    
документи    за    животна    
средина: изработка  на  Регистер  
на  загадувачи  со  збир  на  
податоци  за изворот,  видот,  
количината,  начинот  и  местото  
на  испуштање, пренесување и 
одлагање на загадувачките 
материи и отпадот во животната  
средина,  како  и  изработка  на  
Катастар  за  животната средина 
на територијата на Општина 
Василево   како квалитативна 
евиденција   на   загадувачите   и   
изворите   на   загадување   кои 
испуштаат  загадувачки  материи  
и  супстанции  во  медиумите  на 
животната средина, во која е 
вклучена и картата на 
загадувачи. 

 Интервенција   во   системот   за   
управување   со   отпад,   преку 
донесување  на  Годишна  
Програма за  управување  со 
отпад како законска обврска на 
општината согласно Законот за 
управување со  отпадот,  во  која  
ќе  бидат  планирани  активности  
во  врска  со имплементација на 
3Р – реупотреба, редуцирање, 
рециклирање, набавка    на    
нови    садови    за    отпад    за    
проширување    на опслуженото 
подрачје, постапување со 
електронски и електричен отпад, 
отпадни батерии и акумулатори, 
санација на диви депонии на
 територијата    на    
општината,    печатење    на    
пропаганден материјал   за   
подигнување   на   јавната   свест   
на   граѓаните   за селектирање 
на отпадот. 

 Спроведување   на   активности   
за   подигнување   на   нови   
зелени површини и уредување 
на запуштени зелени површини 
во општината согласно   
Предлог-Програмата   на   ЈПКД 
Турија   за подигнување на нови 
зелени површини; Набавка на 
саден материјал за   пролетно   и   
есенско   хортикултурно   
уредување   на   општината: 
цветен расад и декоративни 
садници, набавка на саден 
материјал за пошумување на 
локации на територијата на 
општина Василево. 

 Одбележување на  денови  од  
ЕКО  календарот.  Потребно  е  
да  се воспостави  пракса  за  
обележување  на  најважните  
денови  од  Еко календарот ( Ден 
на Планетата Земја, Ден на 
заштита на водите, Ден на 
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екологија,  Ден за борба против 
пушењето, Ден на дрвото и 
слично). 

 Подигање на еколошката свест 
во основните училишта. 
Потребна е  сеопфатна  
едукација  на  децата  од  
основните  училишта  за нивната   
улога   и   одговорност   во   
зачувување   на   животната 
средина  во  која  живеат  и  
растат.  Да  им  се  развие  свеста  
за штетноста на загадената 
средина, односно предноста од 
чистата вода  за  пиење,  чистиот  
воздух  што  го  дишат,  здрава  
почва, соодветното складирање 
на отпад и слично. 

 Користење на мерки за 
намалување на прашината при 
градежни активности ( прскање, 
миење на гуми пред излез од 
градилиште итн.) 

 Подготвување на   проекти   од 
областа на    животната средина    

 Подготвување   на   проектна   
документација      за   уредување   
на централните  подрачја  во 
населените места  во општина 
Василево 

 Субвенции   на   дел   од   
вредноста   при   набавка   и   
монтажа   на високоефикасни  
инвертер  клима  уреди  за  
жителите  на  општина Василево 

 Субвенции   на   дел   од   
вредноста   за   изградба   на   
термо фасада за жителите на 
општина Василево и 

 
Приходи за реализација на оваа 
програма: 

 
-  Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

 
-  Буџет на Општина  Василево 

 
-  Други извори 

 
Програмата влегува во сила со денот 
на донесувањето и ќе се објави во 
''Службен гласник на Општина   
Василево. 
 
 

     08-317/1       Совет на Општина  
    01.03.2022         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 Програма за 
измена и дополнување на 

Програмата за спорт, рекреација и 
манифестација на подрачјето на 

Општина Василево за 2022 година 
 

  
   Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за спорт, 
рекреација и манифестација на 
подрачјето на Општина Василево за 
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2022 година, донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година.  
 
  08-318/2        Општина Василево 
   01.03.2022      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 28.02.2022 
година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на 

Програмата за спорт, рекреација и 
манифестација на подрачјето на 

Општина Василево за 2022 година 
 

1. Во Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за 
спорт, рекреација и 
манифестација на подрачјето на 
Општина Василево за 2022 
година ( Службен гласник на 
Општина Василево бр 12/21) се 
вршат измени и дополнувања: 

Во точка 5. Распоредување на 
буџетските средства износот од 
2.405.000 денари се менува и гласи 
2.498.000 денари. 

Во точка 5, во табелата активности се 
додаваат  уште две точки и тоа:  
28 -  Субвенционирање на Ловечко 
друштво Фазан Василево -  45.000 ден 
29 – Награда за најдобар полицаец на 
Општина Василево – 18.000 ден  

Во точка 5, во табелата активности се 
изменува износот на денари на точка 11 
и тоа: 
11 – Настани по повод Ифтар, од 30.000 

денари износот се менува во 60.000 
денари. 

Во точка 5, во табелата активности, 
точката 28 - ВКУПНО - 2.405.000 денари 
се изменува во точка 30 – ВКУПНО - 2. 
498.000 денари 

 

2.Оваа Програма влегува во сила 
со денот на донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 

 

  08-318/1       Совет на Општина  
01.03.2022           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 Програма за 
измена и дополнување на 

Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општина 

Василево за 2022 година 
 

  
   Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за  
изработка на урбанистички планови 
во Општина Василево за 2022 година, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година.  
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    08-319/2     Општина Василево 
 01.03.2022       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 28.02.2022 
година, донесе 
 

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

урбанистички планови во Општина 
Василево за 2022 година 

 
 

1.Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови во општина 
Василево за 2022 година (Службен 
гласник на општина Василево 
бр.12/2021) се вршат измени и 
дополнувања : 
 
Во точка 1.  Планирани активности се 
додава: 
 Подточка 1.21 која гласи: Изработка на 
урбанистички проект за разработка на 
урбанистички план за село за КП 407/2 
со намена В2- здравствена и социјална 
заштита од урбанистички план за 
населено место Ангелци и Градошорци, 
КО Градошорци Вон град, Општина 
Василево. 
Во точка 2. Финансирање по  подточка 
1.20 се додава подточка 1.21  и  гласи: 
Средствата за активностите предвидени 
во точка 1.1; 1.2; 1.3; 1.16; 1.17; 1.18 и 
1.19 ќе се обезбедат од Буџетот на 
општина Василево. 
Средствата за активностите предвидени 
во точка 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 
1.11;1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.20 и 1.21 

немаат финансиски импликации на 
Буџетот на општина Василево за 2022 
година и истите ќе се обезбедат од 
физички лица.  
 
 

2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 

 
 
 
 
   08-319/1         Совет на Општина 
 01.03.2022            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 потребата вклопување 
на бесправните објекти – Магацин на 
к.п.бр. 190/1 и 194/3 во КО Радичево 

 
 

    Се објавува Одлуката за за 
утврдување на потребата вклопување на 
бесправните објекти – Магацин на 
к.п.бр. 190/1 и 194/3 во КО Радичево 
донесена на Седница на Советот на 
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Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 
 
    08-320/2         Општина Василево 
  01.03.2022         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 28.02.2022 
година, донесе 
 

 О Д Л У К А 
за утврдување на потребата 

вклопување 
на бесправните објекти – Магацин на 
к.п.бр. 190/1 и 194/3 во КО Радичево 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потребата од 
вклопување на бесправниот објект-
Магацин  на к.п.бр.190/1 и 194/3 во КО 
Радичево со право на користење на 
барателот на легализацијата на 
бесправниот објект деловниот субјект 
ИЗ Митко-Аграр од с.Радичево. 
   
 

Член 2 
 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
 
 

  08-320/1      Совет на Општина  
01.03.2022         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 Марија Георгиева 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства на 
Марија Георгиева донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 
 
    08-321/2        Општина Василево 
  01.03.2022          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 28.02.2022 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 
средства на Марија Георгиева 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 30 
000 денари на Марија Георгиева од 
с.Нова Маала бр.143 
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Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Марија Георгиева 
од с.Нова Маала бр.143 

Член 3 

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

 
                                                               
    08-321/1        Совет на Општина 
  01.03.2022            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 Јусуф Дестанов 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства на 
Јусуф Дестанов донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, одржана 
на ден 28.02.2022 година. 
 
  08-322/2    Општина Василево 
01.03.2022     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 28.02.2022 
година, донесе  

Одлука 
за одобрување на финансиски 

средства на Јусуф Дестанов 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 30 
000 денари на Јусуф Дестанов од 
с.Висока Маала. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Сејди  Дестанов 
од с.Висока Маала. 

Член 3 

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

 
    08-322/1           Совет на Општина 
   01.03.2022              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 
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("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 Стефан Таушанов 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства на 
Стефан Таушанов донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 
 
     08-323/2       Општина Василево 
  01.03.20222      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 28.02.2022 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 
средства на Стефан Таушанов 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 8 000 
денари на Стефан Таушанов од 
Струмица. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 

исплатат на сметка на Стефан Таушанов 
од Струмица. 

Член 3 

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

  08-323/1        Совет на Општина  
01.03.2022             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 Снежана Танева 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства на 
Снежана Танева, донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 
 
    08-324/2      Општина Василево 
  01.03.2022       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 
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општина Василево„ бр. 12/20), Советот 
на Општина Василево на својата редовна 
седница одржана на ден 28.02.2022 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 
средства на Снежана Танева 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 12 
000 денари на Снежана Танева од 
с.Пиперево бр.61. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Снежана Танева 
од с.Пиперево бр.61. 

Член 3 

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

 
   08-324/1            Совет на Општина  
  01.03.2022              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 Ловечко друштво Фазан Василево 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства на 
Ловечко друштво Фазан Василево 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 
 
   08-325/2             Општина Василево 
 01.03.2022              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 
28.02.2022 година, донесе  

Одлука 
за одобрување на финансиски 

средства на Ловечко друштво Фазан 
Василево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 60 
000 денари на Ловечко друштво Фазан 
Василево за организирање на ловечка 
вечер на 08.03.2022 година. 

Член 2 
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Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година , а ќе се 
исплатат на сметка на Ловечко Друштво 
Фазан Василево. 

Член 3 

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

    08-325/1              Совет на Општина  
  01.03.2022                 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 Заклучок за 

усвојување на Финанскиот извештај 
на ЈПКД Турија п.о. Василево до 

четвртото тромесечие за 2021 година 
од 01.01.2021 година до 31.12.2021 

година бр.02-50/1 од 24.01.2022 година 
 

   
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Финанскиот извештај 
на ЈПКД Турија за четвртото 
тромесечие за 2021 година од 
01.01.2021 година до 31.12.2021 
година бр.02-50/1 од 24.01.2022 
година, донесен на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 
 
 

         08-326/2          Општина Василево 
       01.03.2022           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 5 став 3 од Законот 
за јавните претпријатија ("Службен 
весник на РМ" бр. 38/1996; 9/1997; 
6/2002; 19/2002; 40/2003; 49/2006; 
22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 
119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 
61/2015; 39/2016; 64/2018; 35/2019 и 
"Службен весник на РСМ" бр. 275/2019) 
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 
28.02.2022 година донесе 

 
З А К Л У Ч О К  

 
За усвојување на Финанскиот 
извештај на ЈПКД Турија за 

четвртото тромесечие за 2021 година 
од 01.01.2021 година до 31.12.2021 

година бр.02-50/1 од 24.01.2022 година 
 

 
   1.Советот на општина Василево  го 
усвои Финансискиот извештај на ЈП ,, 
Турија“ за четвртото тромесечие за 2021 
година од 01.01.2021 година до 
31.12.2021 година бр.02-50/1 од 
24.01.2022 година. 
 
 
  2. Составен дел на овој Заклучок е и 
Финансискиот извештај на ЈП ,, Турија “ 
за четвртото тромесечие за 2021 година 
од 01.01.2021 година до 31.12.2021 
година бр.02-50/1 од 24.01.2022 година 
 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„.        
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   08-326/1         Совет на Општина  
   01.03.2022         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 Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 
за снабдување со вода за пиење или 

водоснабдување бр.02-51/1 од 
24.01.2022 година на ЈПКД Турија п.о. 
Василево за период 2022-2024 година 

за правни лица 
 

  Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 
за утврдување на тарифата за 
снабдување со вода за пиење или 
водоснабдување бр.02-52/1 од 
24.01.2022 година на ЈПКД Турија 
п.о. Василево за период 2022-2024 
година за правни лица, донесена на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 28.02.2022 
година. 
 
 

   08-327/2     Општина Василево 
01.03.2022        Градоначалник 
    година         Славе Андонов 
 
   --------------------------------------     
 

Врз основа на член од Законот за 
локална самоуправа ( Службен весник 
на РМ бр.05/02), член 6 став 7 од 
Законот за снабдување со вода за пиење 
и одведување на урбани отпадни води  
("Службен весник на РМ" бр. 68/2004; 
28/2006; 16/2007; 103/2008; 17/2011; 
18/2011; 54/2011; 163/2013; 10/2015; 
147/2015; 31/2016 и “Службен весник на 
РСМ“ бр.95/2019; 21/2021), член 11 став 
1 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 
138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 
64/2018; 35/2019 и "Службен весник на 
РСМ" бр. 275/2019) 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 28.02.2022 
година, донесе: 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

За давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 

за водата за пиење или 
водоснабдување за правни лица 

 
 

1. Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата за 
водата за пиење или водоснабдување за 
правни лица бр. 02-51/1 од 24.01.2022 
година. 

 
  
2. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Василево. 
 
 
           08-327/1           Совет на Општина  
         01.03.2022               Василево 
             година              Претседател  
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                                    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 Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 

за водата за пиење или 
водоснабдување бр.02-51/1  од 

24.01.2022 година на ЈПКД Турија п.о. 
Василево за период 2022-2024 година 

на физички лица 
 

  Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 
за водата за пиење или 
водоснабдување бр.02-51/1 од 
24.01.2022 година на ЈПКД Турија 
п.о. Василево за период 2022-2024 
година на физички лица, донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 28.02.2022 
година. 
 

        08-328/2             Општина Василево 
      01.03.2022              Градоначалник 
           година              Славе Андонов 
 
 
   ------------------------------------------------ 
 

 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локална самоуправа ( Службен весник 
на РМ бр.05/02), член 6 став 7 од 
Законот за снабдување со вода за пиење 
и одведување на урбани отпадни води  
("Службен весник на РМ" бр. 68/2004; 

28/2006; 16/2007; 103/2008; 17/2011; 
18/2011; 54/2011; 163/2013; 10/2015; 
147/2015; 31/2016 и “Службен весник на 
РСМ“ бр.95/2019; 21/2021), член 11 став 
1 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 
138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 
64/2018; 35/2019 и "Службен весник на 
РСМ" бр. 275/2019) 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 28.02.2022 
година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
За давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 

за водата за пиење или 
водоснабдување за физички лица 

 
 

1. Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата за 
водата за пиење или водоснабдување за 
физички бр. 02-51/1 од 24.01.2022 
година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Василево. 
  08-328/1        Совет на Општина  
  01.03.2022         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 
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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 Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 
за собирање и одведување на урбани 
отпадни води бр.02-54/1 од 24.01.2022 
година на ЈПКД Турија п.о. Василево 
за период 2022-2024 година за правни 

лица 
 

  Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 
за собирање и одведување на урбани 
отпадни води бр.02-54/1 од 
24.01.2022 година на ЈПКД Турија 
п.о. Василево за период 2022-2024 
година за физички лица, донесена на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 28.02.2022 
година. 
 
 

         08-329/2            Општина Василево 
      01.03.2022             Градоначалник 
        година                 Славе Андонов 
 
         -----------------------------------------    
 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локална самоуправа ( Службен весник 
на РМ бр.05/02), член 6 став 7 од 
Законот за снабдување со вода за пиење 
и одведување на урбани отпадни води  
("Службен весник на РМ" бр. 68/2004; 
28/2006; 16/2007; 103/2008; 17/2011; 
18/2011; 54/2011; 163/2013; 10/2015; 
147/2015; 31/2016 и “Службен весник на 
РСМ“ бр.95/2019; 21/2021), член 11 став 
1 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 

40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 
138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 
64/2018; 35/2019 и "Службен весник на 
РСМ" бр. 275/2019) 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 28.02.2022 
година, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

За давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата  

собирање и одведување на урбани 
отпадни води на правни лица 

 
 

1. Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата за 
собирање и одведување на урбани 
отпадни води на правни лица бр.02-54/1 
од 24.01.2022 година. 

 
  
2. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Василево. 
 
 
      08-329/1         Совет на Општина  
     01.03.2022          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 Заклучокот за 

давање согласност на Одлуката за 
утврдување на тарифата за собирање 
и одведување на урбани отпадни води 

бр.02-53/1 од 24.01.2022 година на 
ЈПКД Турија п.о. Василево за период 

2022-2024 година за физички лица 
 

  Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за 
утврдување на тарифата за собирање 
и одведување на урбани отпадни 
води бр.02-53/1 од 24.01.2022 година 
на ЈПКД Турија п.о. Василево за 
период 2022-2024 година за физички 
лица, донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 
 
 

      08-330/2              Општина Василево 
    01.03.2022              Градоначалник 
        година               Славе Андонов 
 
   ---------------------------------------    
 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локална самоуправа ( Службен весник 
на РМ бр.05/02), член 6 став 7 од 
Законот за снабдување со вода за пиење 
и одведување на урбани отпадни води  
("Службен весник на РМ" бр. 68/2004; 
28/2006; 16/2007; 103/2008; 17/2011; 
18/2011; 54/2011; 163/2013; 10/2015; 
147/2015; 31/2016 и “Службен весник на 
РСМ“ бр.95/2019; 21/2021), член 11 став 
1 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на РМ" 
бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 
138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 
64/2018; 35/2019 и "Службен весник на 
РСМ" бр. 275/2019) 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 28.02.2022 
година, донесе: 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

За давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата 
за собирање и одведување на урбани 

отпадни води на физички лица 
 
 

1. Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за утврдување на тарифата за 
собирање и одведување на урбани 
отпадни води на физички лица бр.02-
53/1 од 24.01.2022 година. 

 
  
2. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Василево. 

 
      08-330/1                 Совет на Општина  
     01.03.2022                    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 

именување на член на Управен одбор 
во ЈОУДГ Прва радост Василево по 
предлог на Министерство за труд и 

социјална политика 
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Се објавува Решението за 
именување член на Управен одбор во 
ЈОУДГ Прва радост Василево по 
предлог на Министерство за труд и 
социјална политика донесен на седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година 

 
    08-310/2       Општина Василево 
   01.03.2022       Градоначалник 
     година          Славе Андонов 
 
  ---------------------------------------     
 
 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 5 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) член 114  став 18 од Законот за 
заштита на децата "Службен весник на 
РМ" бр. 23/2013; 12/2014; 44/2014; 
144/2014; 10/2015; 25/2015; 150/2015; 
192/2015; 27/2016; 163/2017; 21/2018; 
198/2018; и "Службен весник на РСМ" 
бр. 104/2019; 146/2019; 275/2019; 
88/2020; 311/2020) и член 22 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен текст 
(,,Службен гласник на Општина 
Василево” бр12/20) Советот на општина 
Василево на својата седница одржана на 
28.02.2022 година донесе:  

 

 

РЕШЕНИЕ 

за  именување на член на Управниот 
одбор на ЈОУДГ„Прва Радост“ 

Василево по предлог на Министерство 
за труд и социјална политика 

 
 

 

1.За член на Управниот одбор на 
ЈОУДГ„Прва Радост“ Василево по 
предлог Министерство за труд и 
социјална политика 

 

 

 -Гонца Гоџирова 

2.Оваа Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на донесувањето а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина 
Василево„. 

 

   08-310/1               Совет на Општина  
  01.03.2022                 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 

именување на член на Управен одбор 
во ЈОУДГ Прва радост Василево по 

предлог на Совет на родители 
 
 
 

Се објавува Решението за 
именување член на Управен одбор во 
ЈОУДГ Прва радост Василево по 
предлог на Совет на родители донесен 
на седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 28.02.2022 
година 

 
   08-311/2            Општина Василево 
 01.03.2022             Градоначалник 
   година                 Славе Андонов 
 
  -----------------------------------------    

Врз основа на член 36 став 1 
точка 5 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) член 114  став 17 од Законот за 
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заштита на децата "Службен весник на 
РМ" бр. 23/2013; 12/2014; 44/2014; 
144/2014; 10/2015; 25/2015; 150/2015; 
192/2015; 27/2016; 163/2017; 21/2018; 
198/2018; и "Службен весник на РСМ" 
бр. 104/2019; 146/2019; 275/2019; 
88/2020; 311/2020) и член 22 од Статутот 
на општина Василево-Пречистен текст 
(,,Службен гласник на Општина 
Василево” бр12/20) Советот на општина 
Василево на својата седница одржана на 
28.02.2022 година донесе:  

 

 

РЕШЕНИЕ 

за  именување на член на Управниот 
одбор на ЈОУДГ„Прва Радост“ 

Василево по предлог на Совет на 
родители 

 

1.За член на Управниот одбор на 
ЈОУДГ„Прва Радост“ Василево по 
предлог на Совет на родители. 

 
 

 -Љубинка Делева 

2.Оваа Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на донесувањето а ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина 
Василево„. 

 

     08-311/1             Совет на Општина  
    01.03.2022              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 висината на 
комуналните такси 

 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување на висината на комуналните 
такси, донесена на Седница на Советот 
на Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 

 
 
 

   08-331/2             Општина Василево 
  01.03.2022             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 20 од Законот за 
комунални такси ("Службен Весник на 
Република Македонија" бр. 61/04, 64/05, 
92/07, 123/12, 154/15 , 192/15 и 23/16) 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 
28.02.2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
за утврдување на висината на 

комуналните такси 
 

Член 1 

    Со оваа одлука се утврдува 
комуналните такси што се плаќаат за 
користење на определени права, 
предмети и услуги од јавен интерес од 
локално значење од страна на правните 
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и физичките лица што вршат  дејност и 
од граѓаните. 

Член 2 

    Висината на комуналните такси се 
утврдуваат во рамките утврдени со 
Тарифата за комунални такси како што 
следува:  

ТАРИФА ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

                                                                                                               
износ во денари 
 

Тарифен број 1 

За фирма односно назив на: 

   а)    деловните простории на физички 
лица кои вршат дејност                   
2.000ден. 
   б) деловните простории на физичките 
лица кои вршат дејност, а 
   данокот го плаќаат во паушален износ                                                          
500 ден.                                                         
   в) деловните простории на трговските 
друштва и другите  
   правни лица од областа  на 
производството, прометот и услугите, 
   освен за продавници, киосци, деловни 
единици и сл. за кои таксата 
   изнесува 2000 ден.                                                                                        
6.000 ден. 

           - деловни простории на правни 
лица од комуналните дејности       3.000 
ден. 
           - деловни простории на 
трговските друштва и другите правни   
  лица, како и на откупните пунктови 
кои дејствуваат повремено                
4.000 ден.   

 

Тарифен број 2 

За користење на површини во кампови, 
за подигање на шатори и друга слична 
привремена употреба – дневно                                                                           
40 ден. 
        Наплатата на таксата ја вршат 

угостителските, туристичките и други 
правни лица, другите даватели на 
угостителски и туристички услуги, 
физичките лица кои вршат туристичка и 
угостителска дејност. 

Давателите на услуги, наплатената такса 
ја уплатуваат на соодветна уплатна 
сметка во рамките на трезорската сметка 
за општината. 

 

Тарифен број 3 

За користење на просторот пред деловни 
простории за вршење дејност од м2  
дневно 

- екстра зона                                                                                                  
15 ден 
- прва зона                                                     
12 ден 
- втора зона                                                                                                      
8 ден 
- трета зона                             
7 ден 
Наплатата на таксата ја врши органот 
надлежен за издавање на одобрение за 
вршење на дејност и ја уплатува на 
соодветната сметка во рамките на 
трезорската сметка за општината. 

 
Тарифен број 4 

За истакнување на реклами, објави и 
огласи на јавни места се плаќа такса и 
тоа: 

- до седум дена                                                                                            
800 ден 
- до 30 дена                                       
1.300 ден 
- до една година                                                                                       
1.600 ден 

Тарифен број 5 

 
За користење на музика во јавни локали 

- годишно                                                                                                   
5.500 ден 
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Тарифен број 6 

      За поставување на витрини за 
изложување на стоки надвор од 
деловните простории се плажа таксља 
годишно и тоа: 

- за физички лица кои вршат дејност                                                              
1.200 ден 
- за правни лица од областа на 
производството, прометот и услугите      
2.400 ден 

 

 

 

Тарифен број 7 

    За користење на плоштадите и друг 
простор во градовите и други населени 
места со цел за изложување на 
предмети, приредување изложби и 
забавни приредби за вршење на дејност, 
се плаќа такса за заземена површина од 
м2 дневно                                                                                                
7 ден 
 
    Наплатата на таксата ја врши органот 
надлежен за издавање одобрение за 
изложување на предмети, приредување 
изложби и забавни приредби и ја 
уплатува на соодветната уплатна сметка 
во рамките на трезорската сметка на 
општината. 

Тарифен 8 

За користење на просторот за паркирање 
на моторни возила: 

- паркирање на патнички возила на 
јавни паркиралишта дневно             25 
ден 
- по саат                                                                                                          
15 ден 
- паркирање на товарни моторни 
возила и автобуси дневно                  100 
ден 
- паркирање на приколки – дневно                                                               
50 ден 

Наплатата на таксата ја врши правното 
лице на кое му е доверено 
организирањето и одржувањето на 
паркинг-плацот и ја уплатува на 
соодветната уплатна сметка во рамките 
на трезорската сметка на општината. 

Тарифен број 9 

За користење на улиците со патнички, 
товарни моторни возила, автобуси, 
специјални возила и мотоцикли и тоа: 

- за патнички возила до 1000 
кубика                                                            
70 ден 
- за патнички возила од 1000 до 
1300 кубика                                            
100 ден 
- за патнички возила од 1300 до 
1500 кубика                                            
130 ден  
- за патнички возила од 1500 до 
1800 кубика                                            
400 ден 
- за патнички возила над 1800 
кубика                                                        
600 ден 
- за товарни возила по тон 
носивост                                                          
130 ден 
- за автобуси и други возила што 
служат за превоз на патници              700 
ден    
- за специјални возила                      
70 ден 
- за сите видови мотоцикли                                                                          
70 ден 
     Наплатата на таксата ја врши органот 
надлежен за регистрација на возилата и 
ја уплатува на соодветната уплатна 
сметка во рамките на трезорската сметка 
за општината. 

 

 

Тарифен број 10 

     За користење и одржување на јавно 
осветлување се плаќа комунална такса 
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во висина на противвредност од 15 КВч 
по цена за јавно осветлување за секое 
броило за мерење на електрична 
енергија. 
      Наплатата на таксата за користење и 
одржување јавно осветлување од 
имателите на броило ја врши трговското 
друштво надлежно за дистрибуција на 
електрична енергија и ја уплатува на 
соодветната уплатна сметка во рамките 
на трезорската сметка за општината. 

 
Член 3 

 
   На обврзникот на комуналната такса, 
Градоначалникот на Општината му 
издава Решение за висината на 
комуналната такса. 
 

Член 4 
 

Наплатата на комуналните такси се 
врши без издавање на Решенија за: 
- Користење на просторот пред 
деловни простории за вршење дејност 
- Користење на просторот за 
паркирање на моторни возила и нивните 
приколки, мотороцикли, мотори и 
велосипеди 
- Истакнување на реклами, објави 
и огласи на јавни места 
- Користење и одржување на јавно 
осветлување 
- Користење на површини во 
кампови, за подигање на шатори и друга 
слична привремена употреба 

Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на општина Василево.Со 
влегувањето во сила на оваа Одлука 
престануваат да важат Одлуката за 
утврдување на висината на комуналните 
такси на подрачјето на општина 
Василево бр.07-462/1 од 24.03.2006 
година и Одлуката бр. 07-1857/1 од 
30.09.2014 година. 

 

    08-331/1               Совет на Општина  
  01.03.2022                 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 градежен материјал за 
бетонирање на улици во Висока 

Маала 
 

Се објавува Одлуката за 
одобрување на градежен материјал за 
бетонирање на улици во  Висока Маала, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.02.2022 година. 

 
 

   08-332/2                 Општина Василево 
  01.03.2022                 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 28.02.2022 
година, донесе  
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О Д Л У К А 
на одобрување на градежен материјал 

за бетонирање на улици во Висока 
Маала 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
градежен материјал за бетонирање на 
улица во Висока Маала. 

Член 2 

На месна Заедница Висока Маала 
им се одобрува 80 вреќи цимент од по 25 
кг . за бетонирање на селска улица во 
Висока Маала. 

Член 3 

До архивата на општина 
Василево ќе се достави фактура од 
правното лице од кое е набавено 
градежниот материјал. 

Член 4 

Оваа Одлука стапува во сила од 
денот на донесување а ќе се  објави во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 

 
  08-332/1                  Совет на Општина  
  01.03.2022                     Василево 
      година                   Претседател  
                                   Ристо Делијанов 
 
   ----------------------------------------------      
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 


