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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 
сопствено учество на Општина 

Василево за реализација на 
Основен проект за партерно 

уредување на плато пред 
културен дом во Нова Маала 

 

Се објавува Одлуката за 
сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 
Основен проект за партерно 
уредување на плато пред културен 
дом во Нова Маала, донесена на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

    08-617/2       Општина Василево 
  18.04.2022        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 
18.04.2022 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

За сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 
Основен проект за партерно 

уредување на плато пред 
културен дом во Нова Маала  

 

Член 1 

Со оваа Одлука се 
обезбедуваат средства за учество  
на Општина Василево во проектот 
за партерно уредување на плато 
пред културен дом во Нова Маала.  

Член 2 

Средствата ќе бидат 
наменети за партерно уредување на 
плато пред културен дом во Нова 
Маала, сопственото учество на 
општина Василево е 21% од 
вкупната вредност на проектот, а 
остатокот од средствата ќе бидат 
побарани од „Програмата за 
рамномерен регионален развој за 
2022 година со индикативно 
планирани средства за 2023 година“ 
во однос на Проекти за развој на 
села, а се спроведува од страна на 
Бирото за регионален развој. 

 

Член 3 

Средствата за оваа намена 
ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина Василево за 2022 година. 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесување, а ќе биде 
објавена во ‘’Службен Гласник на 
Општина Василево ‘’. 
   08-617/1     Совет на општина 
18.04.2022         Василево 
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  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 
сопствено учество на Општина 

Василево за реализација на 
Основен проект за реконструкција 

на улица во с.Василево од мал 
парк ,,Методиј Митев” до клучка 

за с.Пиперево и с.Добрејци 

 

Се објавува Одлуката за 
сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 
Основен проект за реконструкција 
на улица во с.Василево од мал парк 
,,Методиј Митев” до клучка за 
с.Пиперево и с.Добрејци, донесена 
на Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

  08-618/2        Општина Василево 
 18.04.2022        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 
18.04.2022 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

За сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 

Основен проект за реконструкција 
на улица во с.Василево од мал 
парк „Методиј Митев“ до клучка 

за с.Пиперево и с.Добрејци  

 

Член 1 

Со оваа Одлука се 
обезбедуваат средства за учество  
на Општина Василево во проектот 
за реконструкција на улица во 
с.Василево од мал парк „Методиј 
Митев“ до клучка за с.Пиперево и 
с.Добрејци.  

 

Член 2 

Средствата ќе бидат 
наменети за реконструкција на 
улица во с.Василево од мал парк 
„Методиј Митев“ до клучка за 
с.Пиперево и с.Добрејци, 
сопственото учество на општина 
Василево е 21% од вкупната 
вредност на проектот, а остатокот 
од средствата ќе бидат побарани од 
„Програмата за рамномерен 
регионален развој за 2022 година со 
индикативно планирани средства за 
2023 година“ во однос на Проекти за 
развој на села, а се спроведува од 
страна на Бирото за регионален 
развој. 

 

Член 3 

Средствата за оваа намена 
ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина Василево за 2022 година. 
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Член 4 

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

  08-618/1      Совет на општина 
18.04.2022       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 
сопствено учество на Општина 

Василево за реализација на 
Основен проект за партерно 

уредување на плато пред 
културен дом во Нова Маала 

 

Се објавува Одлуката за 
сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 
Основен проект за партерно 
уредување на плато пред културен 
дом во Нова Маала, донесена на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

 

  08-619/2      Општина Василево 
18.04.2022      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 
18.04.2022 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

За сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 
Основен проект за партерно 

уредување на плато пред 
културен дом во Нова Маала  

 

Член 1 

Со оваа Одлука се 
обезбедуваат средства за учество  
на Општина Василево во проектот 
за партерно уредување на плато 
пред културен дом во Нова Маала.  

Член 2 

Средствата ќе бидат 
наменети за партерно уредување на 
плато пред културен дом во Нова 
Маала, сопственото учество на 
општина Василево е 21% од 
вкупната вредност на проектот, а 
остатокот од средствата ќе бидат 
побарани од „Програмата за 
рамномерен регионален развој за 
2022 година со индикативно 
планирани средства за 2023 година“ 
во однос на Проекти за развој на 
подрачја со специфични развојни 
потреби, а се спроведува од страна 
на Бирото за регионален развој. 

 

Член 3 
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Средствата за оваа намена 
ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина Василево за 2022 година. 

Член 4 

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

   08-619/1     Совет на општина  
 18.04.2022       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 
сопствено учество на Општина 

Василево за реализација на 
Основен проект за реконструкција 

на улица во с.Василево од мал 
парк ,,Методиј Митев” до клучка 

за с.Пиперево и с.Добрејци 

 

Се објавува Одлуката за 
сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 
Основен проект за реконструкција 
на улица во с.Василево од мал парк 
,,Методиј Митев” до клучка за 
с.Пиперево и с.Добрејци, донесена 
на Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

   08-620/2     Општина Василево 
  18.04.2022     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 
18.04.2022 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

За сопствено учество на Општина 
Василево за реализација на 

Основен проект за реконструкција 
на улица во с.Василево од мал 
парк „Методиј Митев“ до клучка 

за с.Пиперево и с.Добрејци  

 

Член 1 

Со оваа Одлука се 
обезбедуваат средства за учество  
на Општина Василево во проектот 
за реконструкција на улица во 
с.Василево од мал парк „Методиј 
Митев“ до клучка за с.Пиперево и 
с.Добрејци.  

 

Член 2 

Средствата ќе бидат 
наменети за реконструкција на 
улица во с.Василево од мал парк 
„Методиј Митев“ до клучка за 
с.Пиперево и с.Добрејци, 
сопственото учество на општина 
Василево е 21% од вкупната 
вредност на проектот, а остатокот 
од средствата ќе бидат побарани од 
„Програмата за рамномерен 
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регионален развој за 2022 година со 
индикативно планирани средства за 
2023 година“ во однос на Проекти за 
развој на подрачја со специфични 
развојни потреби, а се спроведува 
од страна на Бирото за регионален 
развој. 

 

Член 3 

Средствата за оваа намена 
ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина Василево за 2022 година. 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила 
со денот на донесување, а ќе биде 
објавена во ‘’Службен Гласник на 
Општина Василево 
 
    08-620/1       Совет на општина 
   18.04.2022          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 
усвојување на Годишен извештај 
за спроведување на Програмата 

за развој на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 

2021 година 

 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за 
развој на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион за 
2021 година донесен на осмата 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

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 
усвојување на Годишен извештај 
за спроведување на Програмата 

за развој на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 

2021 година 

 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за 
развој на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 
2021 година донесен на осмата 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

     08-621/2     Општина Василево 
   18.04.2022      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 
18.04.2022 година, донесе  



    Br.04    Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   26 Април 2022г. 
 
 

 8 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Годишен 
извештај за спроведување на 

Програмата за развој на Центарот 
за развој на Југоисточниот 

плански регион за 2021 година  

 

1.Со овој Заклучок се 
усвојува Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за 
развој на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 
2021 година.  

 

2.Овој Заклучок влегува во 
сила од денот на донесувањето, а 
ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 

 

    08-621/1     Совет на општина  
  18.04.2022        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 
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 18.04.2022 година. 

 

   08-622/2    Општина Василево 
18.04.2022      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 усвојување на Квартален 
извештај за извршување на 
Буџетот за 2022 година за 
периодот од 01.01.2022 до 

31.03.2022 година (К-1).  

 

Се објавува Заклучок за 
усвојување на Квартален извештај 
за извршување на Буџетот за 2022 
година за периодот од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година (К-1), донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

   08-623/2    Општина Василево 
 18.04.2022    Градоначалник 
     Година     Славе Андонов 
   
  ---------------------------------------- 
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    Br.04    Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   26 Април 2022г. 
 
 

 11 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 7 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.05/02), член 32 од Законот за 
финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ “ бр. 61/2004, 96/2004, 
22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 
192/2015, 209/2018 и „Службен 
всник на РСМ“ бр.244/2019, 82/2020, 
53/2021, 77/2021 и 150/2021) 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 
18.04.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на 
Квартален извештај за 

извршување на Буџетот за 2022 
година за периодот од 01.01.2022 

до 31.03.2022 година (К-1).  

 

1. Со овој Заклучок се 
усвојува Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот за 2022 
година за периодот од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година (К-1).  

2.Составен дел на овој 
Заклучок е и Квартален извештај за 
извршување на Буџетот за 2022 
година за периодот од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година (К-1).  

3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево 
 
  08-623/1      Совет на општина 
  18.04.2022       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 Квартален 

извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на општина 

Василево за периодот од 
01.01.2022 до 31.03.2022 година 

(К2).  

 

Се објавува Заклучок за 
усвојување на Квартален извештај 
за доспеаните а неизмирени 
обврски на општина Василево за 
периодот од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година (К-2), донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

   08-624/2       Општина Василево 
  18.04.2022       Градоначалник 
     Година          Славе Андонов 
 
    -----------------------------------------------    
 

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот 
на општина Василево – Пречистен 
текст ("Службен гласник на општина 
Василево " бр. 12/20) 
Градоначалникот на Општина 
Василево донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Заклучок 
за усвојување на Квартален 

извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на општина 
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Василево за периодот од 
01.01.2022 до 31.03.2022 година 

(К2).  

 

Се објавува Заклучок за 
усвојување на Квартален извештај 
за доспеаните а неизмирени 
обврски на општина Василево за 
периодот од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година (К-2), донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

   08-624/1       Совет на општина  
 18.04.2022          Василево 
   Година            Претседател 
                        Ристо Делијанов 
 
     ---------------------------------------   
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Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот 
на општина Василево – Пречистен 
текст ("Службен гласник на општина 
Василево " бр. 12/20) 
Градоначалникот на Општина 
Василево донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

За објавување на Заклучок 
за усвојување на Квартален 

извештај за промените на 
состојбата на задолжување на 
општина Василево за периодот 

од 01.01.2022 година до 31.03.2022 
година (К-3) 

 

Се објавува Заклучок за 
усвојување на Квартален извештај 
за промените на состојбата на 
задолжувањето на општина 
Василево за периодот од 01.01.2022 
до 31.03.2022 година (К-3) донесен 
на Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

 

    08-625/2      Општина Василево 
18.04.2022         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 32 од Законот за 
финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ “ бр. 61/2004, 96/2004, 
22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 
192/2015, 209/2018 и „Службен 
всник на РСМ“ бр.244/2019, 82/2020, 
53/202,77/2021 и 150/2021) 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 
18.04.2022 година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на 
Квартален извештај за промените 
на состојбата на задолжувањето 

на општина Василево за периодот 
од 01.01.2022 до 31.03.2022 година 

(К-3). 

 

1.Со овој Заклучок се 
усвојува Кварталниот извештај за 
промените на состојбата на 
задолжувањето на општина 
Василево од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година (К-3).  

 

2.Составен дел на овој 
Заклучок е и Кварталниот извештај 
за промените на состојбата на 
задолжувањето на општина 
Василево од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година (К-3).  

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

 

    08-625/1      Совет на Општина  
   18.04.2022       Василево 
      Година        Претседател  
                         Ристо Делијанов 
 
  -----------------------------------------------   
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Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот 
на општина Василево – Пречистен 
текст ("Службен гласник на општина 
Василево " бр. 12/20) 
Градоначалникот на Општина 
Василево донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Одлуката 
за пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар -  

патничко моторно возило Hyundai 
Elantra на ЈКПД ,,Турија” 

Василево.  

 

Се објавува Одлуката за 
пренесување на правото на 
сопственост на движна ствар - 
патничко моторно возило Hyundai 
Elantra на ЈКПД ,,Турија” Василево, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

 

 

 
 
   08-626/2      Општина Василево 
  18.04.2022     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 
18.04.2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

за пренесување на право 
на сопственост на движна ствар -  
патничко моторно возило Hyundai 

Elantra на ЈКПД ,,Турија” 
Василево.  

Член 1  
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Со ова одлука на ЈКПД 
,,Турија” Василево му се пренесува 
правото на сопственост на движна 
ствар -  патничко моторно возило – 
марка ,, Hyundai” со ознака Elantra, 
број на возилото 
KMHDM41BP6U250005, година на 
производство 2006 и со регистарска 
ознака SR 117 BU. 

Член 2 

Движната ствар – патничко 
моторно возило од член 1 на оваа 
одлука се пренесува во сопственост 
на ,,ЈПКД Турија” Василево без 
надоместок, но со услов ,,ЈПКД 
Турија” Василево да не смее да 
врши отуѓување или оптоварување 
на истото во корист на трети лица 
без согласност на Советот на 
општина Василево. 

Член 3 

Движната ствар – патничко 
моторно возило не може да биде 
дел од стечајна маса на ,,ЈПКД 
Турија” Василево.    

Во случај на стечај и 
ликвидација или престанок по друг 
основ ,,ЈПКД Турија” Василево, 
движната ствар – патничко моторно 
возило од член 1 на оваа одлука 
останува односно се враќа во 
сопственост на општина Василево. 

Член 4 

Со влегувањето во сила на 
оваа Одлука престанува да важи 
Одлуката за пренесување на 
правото на користење на патничко 
моторно возило Huyndai Elantra на 
ЈПКД ,,Турија” Василево бр.08-158/1 
од 01.02.2022 година. 

          Член 5 

Оваа одлука влегува во сила од 
денот на донесување а ќе се објави 
во ,,Службен гласник” на Општина 
Василево 
 

  09-626/1     Совет на Општина  
 18.04.2022       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 
разрешување и именување на 

член на Управен одбор на ЈОУДГ 
Прва радост Василево 

 
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување на член 
на Управен одбор во ЈОУДГ ,,Прва 
радост” Василево, донесен на 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

 
   08-627/2        Општина Василево 
 18.04.2022         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 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 точка 27 од Статутот на Општина 
Василево – Пречистен текст 
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(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
18.04.2022 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување и 
именување на член на Управниот 

одбор на ЈОУДГ ,,Прва Радост” 
Василево 

 

1. Од член на Управниот 
одбор на ЈОУДГ ,,Прва 
Радост” Василево се 
разрешува: 
 

- Игорчо Илиев од с.Василево 
 

2. За член на Управниот 
одбор на ЈОУДГ ,,Прва 
Радост” Василево се 
именува: 
 
-    Александра Николова 
од с.Градошорци 

 

3. Оваа решение влегува во 
сила осмиот ден од денот 
на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен 
гласник на Општина 
Василево”. 

 
 

   08-627/1       Совет на Општина  
  18.04.2022        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 Рената Атанасова 
 

Се објавува Одлука за 
одобрување на финансиски 
средства на Рената Атанасова, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 
 
    08-628/2        Општина Василево 
  18.04.2022          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 
18.04.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 
средства на Рената Атанасова 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
5.000 денари на Рената Атанасова 
од Струмица за пишување и 
промоција на литературно дело 
роман. 

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 Рената 
Атанасова. 

Член 3 

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

 
    08-628/1        Совет на Општина  
  18.04.2022           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 
 

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” од Василево 

 
 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски 
средства на Ловечко друштво 
,,Фазан” од Василево, донесена на 

Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 
 
  08-629/2     Општина Василево 
18.04.2022      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 
18.04.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 

средства Ловечко друштво 
,,Фазан” од Василево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
25.000 денари на Ловечко друштво 
,,Фазан” од Василево за натпревар 
во стрелање летечки мети 
дисциплина ,,ТРАП”. 

 

Член 2 

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

 

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила 
од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 
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   08-629/1    Совет на Општина  
  18.04.2022      Василево 
     Година      Претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
    ------------------------------------------   
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Одлуката за 
одобрување на финансиски 

средства на Ѓулијаша Асанова од 
с.Пиперево 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски 
средства на Ѓулијаша Асанова од 
с.Пиперево, донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 18.04.2022 година. 
 
   08-630/2        Општина Василево 
 18.04.2022         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 
18.04.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 

средства на Ѓулијаша Асанова од 
с.Пиперево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
10.000 денари на Ѓулијаша Асанова 
од с.Пиперево. 

 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на нејзиниот 
татко Џавит Асанов од с.Пиперево 

 

Член 3 

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

 
    08-630/1        Совет на Општина  
  18.04.2022          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 измена и 
дополнување на Статутот на 

ЈПКД ,,Турија” п.о.Василево бр. 
02-282/1 од 15.04.2022 година 

 
   

Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката 
на Управниот одбор на ЈПКД 
„Турија” Василево за измена и 
дополнување на Статутот на 
ЈПКД ,,Турија” п.о.Василево бр. 
02-282/1 од 15.04.2022 година, 
донесен на Седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 18.04.2022 година. 
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       08-631/2      Општина Василево 
     18.04.2022      Градоначалник 
        Година         Славе Андонов 
 
  ------------------------------------------------    

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.05/02), 
член 11 став 1 точка 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 
18.04.2022 година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
 

За давање согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на 

ЈПКД „Турија” Василево за 
измена и дополнување на 
Статутот на ЈПКД ,,Турија” 

п.о.Василево бр. 02-282/1 од 
15.04.2022 година 

 
1. Советот на општина 
Василево дава согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на 
ЈПКД „Турија” Василево за измена и 
дополнување на Статутот на ЈПКД 
,,Турија” п.о.Василево бр. 02-282/1 
од 15.04.2022 година 

 
2. Овој Заклучок влегува во 
сила од денот на донесувањето а ќе 
се објави во Службен гласник на 
Општина Василево. 
 
     08-631/1         Совет на општина  
   18.04.2022           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 
давање согласност на Годишен 

план за вработување на ООУ Гоце 
Делчев -  Василево за 2022 година 

 
 

          Се објавува Одлуката за 
давање согласност на Годишен 
план за вработување на ООУ Гоце 
Делчев - Василево за 2022 година, 
донесена на редовната седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 18.04.2022 година. 
 
 
    08-632/2       Општина Василево 
 18.04.2022         Градоначалник 
    Година            Славе Андонов 
 
 
  -----------------------------------------------   
 
   Врз основа на член 20 а и член 20 
б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (Законот за 
вработените во јавниот сектор 
("Службен весник на РМ " бр. 
27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 
198/2018 и „Службен весник на 
РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 95/2020; 
302/2020), член 32 од Законот за 
административни службеници 
(„Службен весник на РМ" бр. 
27/2014; 199/2014; 48/2015; 
154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 
142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ 
бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од 
Статутот на Општина Василево-
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Пречистен текст(„Службен гласник 
на општина Василево“ бр. 12/2020), 
Советот на општина Василево на 
својата редовна седница одржана 
на 18.04.2022 година донесе  
 

О Д Л У К А 
За давање согласност на 

Годишен план за вработување на 
ООУ Гоце Делчев Василево за 

2022 година 
 
 

Член 1  
 
Се дава согласност на Годишен 
план за вработување на ООУ Гоце 
Делчев Василево за 2022 година. 
 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесување, а ќе се објави 
во Службен гласник на општина 
Василево. 
 
  08-632/1      Совет на Општина  
 18.04.2022          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 за прво тромесечие за 
2022 година од 01.01.2022 година 
до 31.03.2022 година бр.02-281/1 

од 15.04.2022 година 
 

   

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Финанскиот извештај 
на ЈПКД Турија п.о. Василево за 
прво тромесечие за 2022 година. од 
01.01.2022 година до 31.03.2022 
година бр.02-281/1 од 15.04.2022 
година, донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 18.04.2022 година. 

 
   08-633/2     Општина Василево 
18.04.2022       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 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавните 
претпријатија (Службен весник на 
РМ бр.64/18) 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 
18.04.2022 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 

За усвојување на Финанскиот 
извештај на ЈПКД Турија п.о. 

Василево до прво тромесечие за 
2022 година. од 01.01.2022 година 
до 31.03.2022 година бр.02-281/1 

од 15.04.2022 година 
 

 
. 
 
1. Советот на општина Василево  го 
усвои Финанскиот извештај на ЈПКД 
Турија п.о. Василево до прво 
тромесечие за 2022 година. од 
01.01.2022 година до 31.03.2022 
година бр.02-281/1 од 15.04.2022 
година 
 
 
 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
Финанскиот извештај на ЈПКД 
Турија п.о. Василево до прво 
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тромесечие за 2022 година. од 
01.01.2022 година до 31.03.2022 
година бр.02-281/1 од 15.04.2022 
година 
 
 
3.Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
Општина Василево„.        
 
   08-633/1      Совет на Општина 
 18.04.2022         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” за дополнување на 
одлуката за усогласување на 

дејностите според новиот 
шифрарник, согласно 

Националната класификација 
бр.02-282/1 од 15.04.2022 година  

 
   

Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за дополнување на 
Одлуката за усогласување на 
дејностите според новиот 
шифрарник бр.02-282/1 од 
15.04.2022 година , донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 
 
   08-634/2       Општина Василево 
 18.04.2022        Градоначалник 

     Години         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 
18.04.2022 година, донесе  

З А К Л У Ч О К 

За давање согласност на 
Одлуката на ЈПКД „Турија” 

Василево за дополнување на 
Одлуката за усогласување на 
дејностите на ЈПКД Турија п.о. 

Василево, според новиот 
шифрарник, согласно 

Националната класификација на 
дејностите бр.02-282/1 од 

15.04.2022 година 

 

1.Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
ЈПКД „Турија” Василево за 
дополнување на Одлуката за 
усогласување на дејностите на 
ЈПКД Турија п.о. Василево, според 
новиот шифрарник, согласно 
Националната класификација на 
дејностите бр.02-282/1 од 
15.04.2022 година. 

 

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

   08-634/1     Совет на Општина  
18.04.2022        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” за измена и 

дополнување на Одлуката за 
утврдување на цената на 

комуналните услуги бр.02-287/1 
од 15.04.2022 година  

 
   

Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за измена и дополнување 
на Одлуката за утврдување на 
цената на комуналните услуги 
бр.02-287/1 од 15.04.2022 година, 
донесен на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

   
  08-635/2        Општина Василево 
18.04.2022        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 
18.04.2022 година, донесе  

З А К Л У Ч О К 

За давање согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на 

ЈПКД „Турија” за измена и 
дополнување на Одлуката за 

утврдување на цената на 
комуналните услуги бр.02-287/1 

од 15.04.2022 година  
 

1.Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
за измена и дополнување на 
Одлуката за утврдување на цената 
на комуналните услуги бр.02-287/1 
од 15.04.2022 година  

 

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

 

  08-635/1           Совет на Општина  
18.04.20222           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 измени на 
Ценовникот на ЈПКД Турија за 

работа на улично осветлување 
бр. 02-284/1 од 15.04.2022 година 
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Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за измени на Ценовникот 
на ЈПКД Турија за работа на улично 
осветлување бр. 02-284/1 од 
15.04.2022 година, донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

 
   08-636/2        Општина Василево 
18.04.2022           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 
18.04.2022 година, донесе  

З А К Л У Ч О К 

За давање согласност на на 
Одлуката на Управниот одбор на 

ЈПКД „Турија” Василево за 
измени на Ценовникот на ЈПКД 

Турија за работа на улично 
осветлување бр. 02-284/1 од 

15.04.2022 година 
 

 

1.Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за измени на Ценовникот 
на ЈПКД Турија за работа на улично 
осветлување бр. 02-284/1 од 
15.04.2022 година. 

 
 

2.Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се 

објави во Службен гласник на 
Општина Василево. 

    08-636/1     Совет на Општина  
   18.04.2022      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 измени и 
дополнување на Ценовникот на 

ЈПКД Турија за вршење на 
работите со Општина Василево 
бр. 02-285/1 од 15.04.2022 година 

 
   

Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за измени и дополнувања 
на Ценовникот на ЈПКД ,,Турија” за 
вршење на работите со Општина 
Василево бр. 02-285/1 од 15.04.2022 
година, донесен на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 18.04.2022 година. 

 
 

   08-637/2        Општина Василево 
  18.04.2022        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 
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Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
18.04.2022 година, донесе  

З А К Л У Ч О К 

За давање согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на 

ЈПКД „Турија” Василево за 
измени и дополнувања на 

Ценовникот на ЈПКД ,,Турија” за 
вршење на работите со Општина 

Василево бр. 02-285/1 од 
15.04.2022 година 

 
 
 
1.Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за измени и дополнувања 
на Ценовникот на ЈПКД ,,Турија” за 
вршење на работите со Општина 
Василево бр. 02-285/1 од 15.04.2022 
година. 
 

2.Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се 
објави во Службен гласник на 
Општина Василево 
 
    08-637/1      Совет на Општина 
  18.04.2022        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 измени и 
дополнување на Ценовникот на 

ЈПКД Турија за надворешни 
услуги бр. 02-286/1 од 15.04.2022 

година 
 

   
Се објавува Заклучокот за 

давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за измени и дополнувања 
на Ценовникот на ЈПКД ,,Турија” 
надворешни услуги бр. 02-286/1 од 
15.04.2022 година, донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
18.04.2022 година. 

 
 

   08-638/2    Општина Василево 
 18.04.2022     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 
18.04.2022 година, донесе  

З А К Л У Ч О К 

За давање согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на 

ЈПКД „Турија” Василево за 
измени и дополнувања на 

Ценовникот на ЈПКД ,,Турија” за 
надворешни услуги бр. 02-286/1 

од 15.04.2022 година 
 
 
 
1.Советот на општина Василево 
дава согласност на Одлуката на 
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Управниот одбор на ЈПКД „Турија” 
Василево за измени и дополнувања 
на Ценовникот на ЈПКД ,,Турија” за 
надворешни услуги бр. 02-286/1 од 
15.04.2022 година. 
 

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

   08-638/1       Совет на Општина  
 18.04.2022         Василево 
    Година           Претседател 
                         Ристо Делијанов 
 
 ----------------------------------------     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


