
    Br.3      Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   05 Април 2021г. 
 

 1 

     SLU@BEN  GLASNIK 
NA  OP[TINA  VASILEVO 

     Broj 3               God.   XXIV             05 Април 2021година         primerokot e besplaten 

www.opstinavasilevo.gov.mk             opstina_vasilevo@yahoo.co.uk                                 

              

 
 
 
 
 
 

 
Sodr`ina:                                                                         43-та седница 

 
 
Совет на општина Василево 
 

1.Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа и годишна сметка на ЈПКД„Турија 
Василево.................................................................................................................................................02 
2.Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за    
комунални дејности „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната 
сметка и финансискиот извештај за 2020 година бр.02-153/1 од 25.02.2021 година.......................03 
3.Завршна сметка на Буџетот на Општина Василево за 2020 година.............................................04 
4.Заклучок за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2020 година.................09 
5.Заклучок за усвојување на завршна сметка на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за 2020 
година......................................................................................................................................................15 
6.Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ 
Василево за преименување на Јаслена група во Комбинирана група..............................................16 
7.Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
општина Василево и општина Радовиш...............................................................................................16 
8.Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на 
општина Василево за 2021година……………………………………......................................................17 
9.Одлука за сопствено учество на Општина Василево За реализација на Основен проект за 
реконструкција санација и адаптација на постоен објект Дом на култура кој егзистира на дел 
КПбр.2198/1 во КО Василево................................................................................................................18 
 
 
 
Градоначалник на Општина Василево 
 
10.Решение за формирање Комисија за изработка на Стратегија за МИО и младинско учество на 
општина Василево..................................................................................................................................19 
11. Решение за избор на директор на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево...........................................19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opstinavasilevo.gov.mk/


    Br.3      Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   05 Април 2021г. 
 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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) го донесувам следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа и годишна сметка на 
ЈПКД„Турија“  

Василево  
 

Се објавува Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа и годишна сметка на 
ЈПКД„Турија“ Василево за 2020 година донесен на четириесет и третата седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 29.03.2021 година. 
 

Б.р.08-422/2                                                                                                           Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                               Градоначалник 
Василево                                                                                                                 Марјан Јанев с.р 

 

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

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.05/02), член 11 став 1 точка 7 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 29.03.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За давање согласност на Извештајот за работа и годишна сметка на ЈПКД„Турија“ Василево 
 

1.Советот на Општина Василево дава согласност на Извештајот за работа и годишна сметка на ЈПКД„Турија“ 
Василево за 2020 година бр.02-152/1 од 25.02,2021 година. 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 
Василево. 

 
     Бр.08-422/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 

                                

 

            *    *    * 

 
 

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) го донесувам следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по 

годишната сметка и финансискиот извештај за 2020 година бр.02-153/1 од 25.02.2021 година 
 

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по 
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годишната сметка и финансискиот извештај за 2020 година бр.02-153/1 од 25.02.2021 година донесен на 
четириесет и третата седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 29.03.2021 година. 

 

Б.р.08-423/2                                                                                    Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                        Градоначалник 
Василево                                                                                          Марјан Јанев с.р 

 

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

 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), 

член 11 став 1 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 29.03.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални 
дејности „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и 

финансискиот извештај за 2020 година бр.02-153/1 од 25.02.2021 година 
 

1.Советот на Општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за распоредување на добивката остварена по 
годишната сметка и финансискиот извештај за 2020 година бр.02-153/1 од 25.02.2021 година. 
 

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

    
    Бр.08-423/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 

                           
 

            *    *    * 

 
 

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) го донесувам следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2020 година 
 

Се објавува Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2020 година донесена на 
четириесет и третата седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 29.03.2021 година. 
 

Б.р.08-424/2                                                                                              Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

 

------------------------------------------ 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и 

член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ 

бр.61/04,96/04, 67/07, 156/09,47/11,192/15, 209/18 и  Службен весник на РСМ  бр.244/19), како и според член 22 од 

Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.12/20 година), Советот на Општина Василево на 

својата  седница одржана на ден 29.03.2021 година, ја донесе 

    

    

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2020 ГОДИНА 

  

    

Член 1 

 

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2020 година изнесуваат 

    

    

  Планирани Реализирани 

 Вкупни приходи    162.097.422 133.947.682 

Даночни Приходи  20.590.491 16.105.044 

Неданочни приходи  6.580.000 1.789.869 

Капитални приходи  5.700.000 3.192.628 

Приходи од дотации  75.130.000 75.475.004 

Приходи од трансфери 52.219.509 35.507.715 

Приходи од донации  1.877.422 1.877.422 

    

 Вкупни расходи   162.966.660 128.432.069 

Од утврдени намени  162.916.660 128.432.069 

Расходи од резерви  50.000  

    

 Дефицит/Суфицит   -869.238 5.515.613 

   0 

 Финансирање   869.238 -5.515.613 

    

     Прилив  8.549.238 -2.725.619 

приливи од домашни заеми 4.173.533 4.173.533 

приливи од странски  заеми   

депозити  4.375.705 -6.899.152 
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     Одлив  7.680.000 2.789.994 

Отплата на главница   7.680.000 2.789.994 

    

    

  

    

Член 2 

    

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2020 година изнесува 13.392.254 а по буџети 

изнесува 

    

    

Салдо на 31.12.2020   13.392.254 

Салдо оновен буџет   9.502.775 

Салдо буџет дотации   3.482.921 

Салдо буџет самофинасирачки активности 406.558 

Салдо буџет донации   0 

Салдо буџет кредити   0 

    

    

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 9.502.775 денари се 

пренесува како прилив на основниот буџет на Општина Василево  за 2021година. 

    

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на  буџетот на дотации во износ од 3.482.921  

денари се пренесува како прилив на  буџетот на дотации на Општина Василево  за 2021година. 

    

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на  буџетот на самофинасирачки активностиво 

износ од 406.558  денари се пренесува како прилив на  буџетот на самофинасирачки активности на Општина 

Василево  за 2021година. 

    

Член 3 

    

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни 

намени се искажани во билансите на приходи и расходи. 

    

Член 4 

    

Во посебниот дел на завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2020 година се искажани планираните 

и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени. 

    

Член 5 
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Општиот дел на завршната сметка на буџетот на Општина Василево за 2020 година ќе се објави во "Службен 

гласник на Општина Василево". 

 

    
    Бр.08-424/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 
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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) го донесувам 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2020 година 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2020 година донесен на 
четириесет и третата седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 29.03.2021 година. 

 
Б.р.08-425/2                                                                                              Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

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

 
 
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 29.03.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2020 година 
 

1.Се усвојува Годишниот извештај на општина Василево за 2020 година. 
 
2.Составен дел на овој заклучок e Годишниот извештај на општина Василево за 2020 година. 
 
3.Овoj Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Василево. 
 

    Бр.08-425/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 
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ОПШТИНА  ВАСИЛЕВО 

 

 

Предлагач: Градоначалник на општина Василево 

Г-дин/ Марјан Јанев 

 

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања 

Служба за буџет при општина Василево 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА  

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  2021 година 
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1.Вовед 
1.1. Основни податоци за Општината 
 

Општина Василево се наоѓа во срцето на Струмичката котлина и е распространета долж реката Струмица со обиколени 
планински венци на Огражден, Плачковица И Еленица. Инаку општина Василево е претежно рурална општина  со 12 122 жители и 

опфаќа територија од 220 м2. Општина Василево е населена со 18 населени места од кои 15 се активни додека останатите немаат 

повеќе население туку само се водат како катастарски општини. 

 Поради местоположбата општина Василево е поврзана со магистралниот пат М6 со соседните општини Радовиш и 

Струмица кој понатаму продолжува до внатрешноста на општина Босилово кон границата со Република Бугарија. Со тоа се 

создадени условите за брз економски развој на општината пред се преку подигнување на индустриски капацитети долж 
магистралниот пат. Позитивниот природен раст на населението ни дава до знаење дека во иднина  ќе имаме млада популација 

која ќе биде движечка сила во развојот на општината. Во општината имаме индустриска зона каде секојдневно се подигнуваат 

индустриски капацитети кои создаваат услови за нови вработување на младите и способни лица. Во моментот во општината 

имаме повеќе од стотина правни лица кои работат и создаваат нова вредност, како и поволни услови за вработувања на 

населението кое гравитира кон центарот на општината. Во општината имаме околу 3000 семејства и повеќе правни субјекти со 

обврски за плаќање Данок на имот и комунални такси кои се основен приход на општината. 
. 

1.2. Буџет и одлука за извршување на буџетот. 
 

Буџетот на општината се донесе на ден 27.12.2019 година под број 08-1833/1. 

 Буџетот на Општина Василево има измена на распоредот на средствата во буџетот за 2020 година и тоа:  

• Измена и дополнување на буџетот бр на одлука 08-1193/1 од 05.10.2020 година, 
 
    

2. Годишна сметка 
  

 Годишната сметка ги содржи сите елементи на буџетот искажани како планирани и остварени приходи и расходи за 
сите корисници на буџетот на општина Василево на основниот буџет, блок дотациите, кредитите и самофинансирачките 

активности. Годишната сметка исто така ги содржи и податоците за средствата, побарувањата, обврските како и изворите на 

средствата и нивната вредност. Покрај ова во годишната сметка спаѓаат и развојните програми кои се составен дел во 

годишната сметка. Годишната сметка на буџетот содржи Пропишан Преглед на планирани и наплатени приходи и расходи на 

сите сметки на буџетот на општина Василево со образложение за главните отстапувања 
 

 
2.1. Приходи на општината. 

Во буџетот на општината беа планирани приходи170.646.660 денари од кои во основниот буџет беа планирани приходи во висина 

од 79.360.000 денари и тоа во повеќе категории  како што се 
 

➢ Даночни приходи- каде спаѓаат Данок од доход, добивка и капитални добивки, даноци од имот, Даноците од 

специфични услуги и Таксите за користење на дозволи за вршење на дејност 
➢ Неданочни приходи- во кој спаѓаат таксите и надоместоците, административните такси, другите видови 

услуги(како делигирани надлежности на општината) и останати неданочни приходи 

➢ Трансферите и донациите- како посебна категорија на приходи каде спаѓаат- трансферите од другите нивоа 

на власт и донациите од странство. 

➢ Капиталните приходи- каде спаѓаат приходите од продажбата на државното земјиште и 

➢ Домашните задолжување - овде спаѓаат краткорочните позајмици. 
 
 

Како прилог ви доставуваме табеларен преглед кој следува подолу 
 

    Приходите на општина Василево за 2020 година планирани и реализирани се дадени во следната табела. 
 

Вкупни приходи 79.360.000 55.163.035 

71-   Даночни приходи 20.590.491 16.105.044 

711- Данок од доход,добивка 860.491 701.740 

713- Даноци на имот 6.610.000 6.010.483 

717- Даноци на специфични услуги 12.350.000 8.880.349 

718- Такси за користење или дозволи 770.000 512.472 

72-   Неданочни приходи 850.000 357.648 

722- Такси и надоместоци  500.000 275.498 

723- Административни такси и надоместоци 200.000 67.346 

724- Други владини услуги 20.000 0 

725- Други неданочни приходи 130.000 14.804 

73-   Капителни приходи 5.700.000 3.192.628 

733- Продажба на земјиште и нематер.права 5.700.000 3.192.628 

74-   Трансфери и донации 52.219.509 35.507.715 

741- Трансфери од други нивоа на власт 52.219.509 35.507.715 
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Приходите од донации изминатата 2020 година беа планирани во висина од 1.877.422  а реализирани во висина од 1.877.422  
 

Приходите од кредитно задолжување за  изминатата 2020 година беа планирани во висина од 4.173.533  а реализирани во висина 

од 4.173.533  
 

Приходи од дотации. 
 

Вкупни приходи 79.505.705 76.367.788 

72-   Неданочни приходи 0 0 

725- Други неданочни приходи 0 0 

74-   Трансфери и донации 79.505.705 76.367.788 

741- Трансфери од други нивоа на власт 79.505.705 76.367.788 

 

Приходи од самофинансирачки активности 
. 

Вкупно приходи 5.730.000 1.489.600 

72 –   Неданочни приходи 0 0 

722- Такси и надоместоци 5.680.000 1.432.221 

723-Административни такси и надоместоци 0 0 

724-Други владини услуги 50.000 0 

725 – Други неданочни приходи 0 0 

741- Трансфери од други нивоа на власт 0 57.379 

 

Приходи од кредити. 
 

Вкупни приходи 4.173.533 4.173.533 

75-   Домашно задолжување 4.173.533 4.173.533 

754- Домашно задолжување 4.173.533 4.173.533 

 
 

2.2-Расходи на општина Василево за 2020 година. 
 

Општина Василево за 2020 година ги имаше планирано и реализирано следните расходи во основниот Буџет на општина 

Василево. 
 
 

Вкупни расходи 79.360.000 47.313.720 

40-Плати наемнини и надоместоци за вработените 13.194.000 12.242.152 

401- Основни плати надоместоци 8.666.000 7.910.157 

402- Придонеси за социјално осигурување 3.128.000 2.951.183 

404- Надоместоци 1.400.000 1.380.812 

41-   Резерви и недефинирани расходи 50.000 0 

413- Тековни резерви разнивидни расходи 50.000 0 

42-   Стоки и услуги 22.000.000 15.541.556 

420- Патни и дневни расходи 180.000 61.363 

421- Комунални услуги,греење,комун, и транспорт. 6.340.000 5.165.444 

423- Материјали и ситен инвентар. 2.500.000 2.406.244 

424- Поправка и тековно одржување. 8.150.000 5.375.092 

425- Договорни услуги. 2.655.000 1.308.350 

426- Други тековни расходи. 1.675.000 1.225.063 

427- Привремени вработувања 500.000   0  

45-   Каматни плакања 250.000 80.026 

452- Каматни плаќања кон домашни кредитори 250.000 80.026 

46-   Субвенции и трансфери 4.196.000 3.693.481 

461- Субвенции за јавни претпријатија 0 0 

463- Трансфери до невладини организации 680.000 679.775 

464- Разни трансфери 3.516.000 3.013.706 

47-  Социјални бенефиции 250.000 250.000 

471- Социјални надоместоци 250.000 250.000 

48-   Капитални расходи 31.740.000 12.716.511 

480- Купување на опрема и машини 200.000 57.690 

481- Градежни објект 1.200.000 188.426 

482- Други градежни објекти 30.080.000 12.229.694 

485- Вложувањеи неф. Средства               0 0 

486 -Купување на возила                     260.000 240.701 

49-Отплата на главнина  7.680.000 2.789.994 

493- Отплата на главнина на други нивоа на власт 7.680.000 2.789.994 

 

Расходи од дотации-2020 година 
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Вкупни расходи 79.505.705 76.367.788 

40-   Плати наемнини и надоместоци за вработените 66.087.533 65.402.491 

401- Основни плати и надоместоци 47.512.976 47.008.200 

402- придонеси за социјално осигурување  18.574.557 18.394.291 

42-   Стоки и услуги 13.418.172 10.965.297 

420- Патни и дневни расходи 0 0 

421- Комунални услуги,греење,комун и транспорт 3.327.437 3.255.486 

423- Материјали и ситен инвентар 2.838.218 1.764.606 

424- Поправки и тековно одржување 1.170.000 954.115 

425- Договорни услуги 3.847.517 3.844.776 

426- Други тековни расходи 235.000 153.416 

427- Привремени вработувања 2.000.000 992.898 

 

Расходи од самофинансирачки активности 
 

Вкупни расходи 5.700.000 1.489.600 

42 – Стоки и услуги 5.700.000 1.489.600 

420 – Патни и дневни расходи 40.000 0 

421 – Комунални услуги,греење,комуникација и транспорт 425.000 63.002 

423 – Материјали и ситен инвентар 1.235.000 24.916 

424 – Поправки и тековно одржување 495.000 0 

425 – Договорни услуги 1.310.000 134.998 

426- Други тековни расходи 195.000 31.090 

427 Привремени вработување 2.000.000 1.235.594 

46- Субвенции и трансфери 0 0 

464 Разни трансфери 0 0 

48- Капитални расходи 30.000 0 

480 -Купување на опрема                   30.000 0 

 

Расходи од донации за 2020 година . 
 

Вкупни расходи 1.877.422 1.877.422 

46- Субвенции и трансфери 0    0    

464 Разни трансфери 0    0    

48- Капитални расходи  1.877.422 1.877.422 

482-Други градежни објекти 1.877.422 1.877.422 

 

Расходи од кредити за 2020 година . 
 

Вкупни расходи 4.173.533 4.173.533 

48- Капитални расходи  4.173.533 4.173.533 

482-Други градежни објекти 4.173.533 4.173.533 

 

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност. 
 

Со извршениот попис од страна на пописната комисија се утврди фактичката состојаба на средствата со кои располага општина 

Василево, во  делот на активата во билансот на состојбата како основни средства  во делот на градежните објекти со кои 

располага општина Василево се: Градежните објекти во кој спаѓаат патиштата, улиците и мостовите и останатите објекти каде 

општината располага со капитални средства од 426.850.752 денари. Следи опремата во која спаѓаат сите канцелариски и друг вид 

на материјали, возниот парк каде општината располага со средства во висина од 580.443 денари. 

 Што се однесува до побарувањето што го има општината ќе споменеме следното, во делот на активата на буџетот на општина 

Василево (во билансот на состојба) имаме побарување од граѓаните на општина Василево  по основ на Данок на имот и комунална 

такса (од правни и физички лица) средства во висина од 7.921.519денари. Покрај овие средства како побарување (Комунални 

такси и Данок на имот), имаме побарување и по основ на Надоместок за уредување на градежното земјиште, закуп на простории 

како и побарувања по други основи, средства во висина од 1.581.256 денари. Според тоа вкупните средства по основ на 

побарувања во билансот на состојбата изнесува 9.535.541 денари. Доколку ги анализираме обврските спрема надворешните 

коминтенти тогаш  ќе ја костатираме следаната состојаба: Поради нереализација на оделни приходи особено, капиталните 

приходи останаа одредени услуги ненаплатени во висина од 73.045.759денари. Овие долгови останаа да се подмират со буџетот за 

идниот период и како такви мораа да бидат планирани во буџетот за 2021 година. Како показател на оваа состојабата е 

извршувањето на основниот буџет за 2020 година од 59,62% 

 4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите и 
дотациите за делигирани надлежности 
 Во буџетската 2020 година планирани беа повеќе инвестициони програми како сопствен дел во постојаниот буџет за 

2020 година. Овде се опфатени програмите за изградба на улици и патишта, програмата за изградба на канализација, програма за 

уредување на градежното земјиште, програмата за изградба на сигнализација на локалните улици и патишта, програмите за 

локален економски развој, програмата за реконструкција на градежни објекти и други помали програми. Во текот на 2020 имаме 

отпочнато со реaлизација на повеке улици со програмата за улици и патишта опфатена во деловната 2020 година. 

 Додека средствата кои наменски се дотираа до буџетските корисници се користени за оние намени за кои беа и 
планирани во буџетот за 2020 година, поточно нивната намена се однесуваше за исплата на плата во образованието и за тековно 

оперативните расходи. 
 

5. Извештај за користењето на финансиските средства  од резервите 
 Во текот на 2020  година имавме предвидено средства за резерви немаше реализација. 
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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) го донесувам 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Заклучок за усвојување на Завршна сметка на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево за 2020 година 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево за 2020 година донесен 
на четириесет и третата седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 29.03.2021 година. 

 
Б.р.08-426/2                                                                                              Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 29.03.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Завршна сметка на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево за 2020 година 
 

1.Се усвојува Завршна сметка на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево за 2020 година 
 
2.Овoj Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Василево. 
 

 

    Бр.08-426/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 

                           

 

 

            *    *    * 

 

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) го донесувам 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево 
за преименување на Јаслена група во Комбинирана група 

 
Се објавува Заклучокот давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за 

преименување на Јаслена група во Комбинирана група донесен на четириесет и третата седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 29.03.2021 година. 

 
Б.р.08-427/2                                                                                              Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

 
-------------------------------------------- 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 29.03.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за преименување на 
Јаслена група во Комбинирана група 

 
1.Советот на Општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за 
преименување на Јаслена група во Комбинирана група бр.02-58/9 од 04.03.2021 година. 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесување а ќе се  објави во Службен гласник на општина Василево. 

 

    Бр.08-427/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 

            *    *    * 

 

 

 
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) го донесувам 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина 
Василево и општина Радовиш 

 
Се објавува Одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина 

Василево и општина Радовиш донесена на четириесет и третата седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 
29.03.2021 година. 

Б.р.08-428/2                                                                                              Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

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

 

 
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 29.03.2021 година донесе 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Василево и општина 
Радовиш 

 
Член 1 

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

Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработака е покренат од градоначалникот на општина Василево 
бр.08-411/1 од 25.03.2021година. 

Член 2 
Меѓуопштинска соработка ќе се остварува со вршење на определени работи од страна на општина Радовиш за 

општина Василево.  
Член 3 

Работи кои општина Радовиш ќе ги извршува за општина Василево се од областа на располагање со градежно 
земјиште сопственост на Република Северна Македонија. (Односно вработено лице во општина Радовиш со овластување за 
управување со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија да биде член на Комисијата за 
спроведување на постапки за јавно наддавање и да врши други работи од областа на располагање на градежно земјиште 
сопственост на Република Северна Македонија) 

Член 4 
Работите и работните задачи што ги извршува вработеното лице во општина Радовиш кое е со овластување за 

управување со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија да ги врши  во име и за сметка на општина 
Василево. 

Член 5 
Општина Радовиш работите од областа на располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија за општина Василево да ги извршува за време од 1(една) година. 
 
 

Член 6 
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За работното ангажирање на вработеното лице од општина Радовиш,  Општина Василево се обврзува да исплаќа 
финансиски средства за патни и дневни трошоци, согласно законските прописи. 

Член 7 
За вршење на работите од членот 3 на оваа одлука Општина Василево со Општина Радовиш ќе склучат договор со 

кој поконкретно ќе се утврди видот на работите, извршителот на работите, начинот на извршувањето и висината на 
надоместокот за извршените работи. 
 Договорот ќе го склучат Градоначалникот на општина Радовиш 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.08-428/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 

 
            *    *    * 

 
 

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) го донесувам 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на 
општина Василево за 2021 година 

 
Се објавува Одлуката за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на општина 

Василево за 2021 година донесена на четириесет и третата седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 
29.03.2021 година. 

 
Б.р.08-429/2                                                                                              Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

 

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

Врз основа на член 20 а и член 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за вработените во јавниот 
сектор ("Службен весник на РМ " бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 
14/2020; 95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ" бр. 27/2014; 
199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и „Службен весник на РСМ“ 
бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина Василево“ 
бр. 12/2020), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.03.2021 година донесе 

 
ОДЛУКА 

За давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на општина Василево за 2021 
година 
Член 1 

Се дава согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на општина Василево за 2021 година 
со архивски број.08-415/1 од 26.03.2021 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево. 

 

 

    Бр.08-429/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 

                           

 

 

 
            *    *    * 
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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) го донесувам 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Одлука за сопствено учество на Општина Василево За реализација на Основен проект за 
реконструкција санација и адаптација на постоен објект Дом на култура кој егзистира на дел КПбр.2198/1 во КО 

Василево 
 

Се објавува Одлуката за сопствено учество на Општина Василево За реализација на Основен проект за 
реконструкција санација и адаптација на постоен објект Дом на култура кој егзистира на дел КПбр.2198/1 во КО Василево 
донесена на четириесет и третата седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 29.03.2021 година. 
 

 
Б.р.08-430/2                                                                                              Оштина Василево 
29.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 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. 12/2020), Советот на 
општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.03.2021 година донесе  

ОДЛУКА 
За сопствено учество на Општина Василево За реализација на Основен проект за реконструкција санација и 

адаптација на постоен објект Дом на култура кој егзистира на дел КПбр.2198/1 во КО Василево 
Член 1 

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество  на Општина Василево во проектот за за реконструкција 
санација и адаптација на постоен објект Дом на култура кој егзистира на дел КПбр.2198/1 во КО Василево. Носител на проектот 
е Општина Василево . 

Член 2 
Средствата ќе бидат наменети за развивање на современена и модерна инфраструктура во планските региони, за 

реконструкција санација и адаптација на постоен објект Дом на култура кој егзистира на дел КПбр.2198/1 во КО Василево 
,Општина Василево, сопственото учество на општина Василево е 1.915.295 денари ,а од Бирото за регионален развој 
учеството е 10.853.337  денари. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина 

    Бр.08-430/1                                                                                        Совет на општина Василево  

    29.03.2021г.                                                                                                   Претседател,                                                                                                                                                    

     Василево                                                                                                   Крсте Панев с.р 

                           

 

 

            *    *    *
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.05/2002) и член 85 од 
Статутот на Општина Василево Пречистен текст („Службен гласник на Општина Василево“ бр.12/2020 ), а во врска со 
реализација на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) и остварената 
соработка со Македонски центар за граѓанско образование-Скопје, Градоначалникот на општина  Василво донесе: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за 

 формирање Комисија за изработка на Стратегија за МИО и младинско учество на општина Василево 
 

  1.Се формира Комисија за изработка на Стратегија за МИО и младинско учество на општина Василево  
во следниот состав: 

 

 а)  Митко Јанев претставник од  Општина Василево,претседател 
 
 б) Верче Миткова претставник од  Општина Василево, член 
 
 в) Јулија Георгиева  претставник од ООУ Гоце Делчев Василево, член 
 
 г) Анита Митева претставник од  ООУ Гоце Делчев Василево, член 
 
 д) Јасмина Трендова  Соколова претставник од ООУ Нова Мала, член 
       
        Ѓ) Александра Димитриева претставник од ООУ Нова Мала, член 
      
       е) Христина Гошева претсавник од Совет на Општина Василево,член 

 
  2. Членовите на Комисијата за изработка на Стратегија за МИО и младинско учество од точка 1 од ова 

решение имаат задача да го подготват предлогот/нацртот на документот Стратегија за МИО и младинско учество на 
општина Василево, со изработка и на акционен план за период од  четри години и да го достават до Советот на 
општината, со цел да биде донесен како стратешки документ за МИО и младинско учество за период од  четри 
години. 

 
  3.Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина  Василево“.  

 
Б.р.03-301/4                                                                                              Оштина Василево 
15.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

 
 

............................................. 
 
 
 
Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 123 став 10 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 и 311/2020), 
постапувајќи по Предлогот на кандидат за избор на директор на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево, доставен од Управниот одбор 
на ЈОУДГ„Прва Радост“-Василево број 02-79/3 од 23.03.2021 година, Градоначалникот на Општина Василево, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За избор на директор на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево 

 
1.Лицето Василија Христова од Василево-дипломиран економист, СЕ ИЗБИРА за Директор на ЈОУДГ „Прва 

Радост„- Василево, со мандат од 4(четири) години, сметано од 25.03.2021 година.  
2.Бруто износот на плата на директорот на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево ќе биде утврден со посебно решение 

донесено од страна на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево, согласно важечките законски прописи. 
3.Оваа решение влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“. 

 
Образложение 

ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево до Градоначалникот на општина Василево на ден 24.03.2021 година достави 
Предлог на кандидат за избор на директор бр.02-79/3 од 23.03.2021 година донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва 
Радост„- Василево. 

Од доставениот Предлог на кандидат за избор на директор, како и од списите во предметот се утврди дека, 
Управниот одбор на седница одржана на ден 23.03.2021 година донел Одлука со која, по претходно спроведена постапка за 
избор на директор, за кандидат за избор на директор на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево ја предложи Василија Христова, која е 
единствен кандидат и која ги исполнува законските услови за директор на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево. 

Имајќи го предвид сето претходно наведено се одлучи како во диспозитивот на оваа решение, односно лицето 
Василија Христова од Василево се избира за директор на ЈОУДГ „Прва Радост„- Василево со мандат од 4(четири) години, 
сметано од 25.03.2021година. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против оваа решение може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во 
управната постапка и постапка од работен однос во втор степен  во рок од 8(осум) дена од денот на приемот на решението. 
 

Б.р.09-400/2                                                                                              Оштина Василево 
25.03.2021г                                                                                                  Градоначалник 
Василево                                                                                                  Марјан Јанев с.р 

 
 
 

................................................................... 
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