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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 
давање согласност за Измена и 

дополнување на Годишен план за 
вработување за Општина 
Василево за 2022 година 

 
 

          Се објавува Одлуката за 
давање согласност за Измена и 
дополнување на Годишен план за 
вработување за 2022 година за 
Општина Василево, донесена на 
редовната седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 
 
   08-916/2       Општина Василево 
 31.05.2022        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-
Пречистен текст(„Службен гласник 
на општина Василево“ бр. 12/2020), 
Советот на општина Василево на 
својата редовна седница одржана на 
30.05.2022 година донесе  

 
О Д Л У К А 

За давање согласност за Измена и 
дополнување на Годишен план за 

вработување на општина 
Василево за 2022 година  

 
 

Член 1 
 

Се дава согласност на Измена 
и дополнување на Годишен план за 
вработување за 2022 година на 
Општина Василево. 

 
Член 2 

 
Оваа одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на донесување, 
а ќе се објави во Службен гласник 
на општина Василево.  
 
 
  08-916/1      Совет на Општина 
31.05.2022         Василево 
  година            претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
   -------------------------------------   
 

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

За објавување на Одлуката за 
прифаќање на предлог за 

воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Струмица и општина 
Василево 

          Се објавува Одлуката за 
прифаќање на предлог за 
воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општина 
Струмица и општина Василево, 
донесена на редовната седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 

   08-917/2      Општина Василево 
 31.05.2022      Градоначалник 
   година          Славе Андонов 
 
 
  ------------------------------------   
 
 

Врз основа на член 7 став 1 
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 30.05.2022 година 
донесе 

 

ОДЛУКА 

За прифаќање на предлог за 
воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу 
општина Сгрумица и општина 

Василево  

 

Член 1 

Се прифаќа Предлогот за 
воспоставување на меѓуопштинска 
соработка, утврден од Советот на 
Општина Струмица број 08-2993/1 
од 29.04.2022 година, поднесен од 
Градоначалникот на Општина 
Струмица број 09-2822/1 од 
20.04.2022 година. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Василево“ 
 
   08-917/1    Совет на Општина  
  31.05.2022      Василево 
    година       претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
   -----------------------------------  
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) 
член 60 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
("Службен гласник на општина 
Василево " бр. 12/20) 
Градоначалникот на Општина 
Василево донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Одлуката за 
утврдување на предлог за 

воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Ново Село и општина 
Василево 

 
 

          Се објавува Одлуката за 
утврдување на предлог за 
воспоставување на меѓуопштинска 
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соработка помеѓу општина Ново 
Село и општина Василево, донесена 
на редовната седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 

   08-918/2     Општина Василево 
  31.05.2022     Градоначалник 
    година        Славе Андонов 
 
  ---------------------------------------------   
 

Врз основа на член 7 став 1 
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 30.05.2022 година 
донесе 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на предлог за 
воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Ново Село и Општина 

Василево 

 

Член 1 

Се прифаќа Предлогот за 
воспоставување на меѓуопштинска 
соработка, утврден од Советот на 
Општина Ново Село број 08-1199/1 
од 09.05.2022 година. 

Член 2 

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

  08-918/1      Совет на Општина  
 31.05.2022         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 бришење од Трговскиот 
регистар на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња ,,АСТРА – 
ЛУНА” – Струмица – во 

ликвидација и за рарешување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња АСТРА – 

ЛУНА” – Струмица – во 
ликвидација 

 
 

Се објавува Одлуката за 
бришење од Трговскиот регистар на 
Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
,,АСТРА – ЛУНА” – Струмица – во 
ликвидација и за рарешување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња АСТРА – ЛУНА” 
– Струмица – во ликвидација, 
донесена на редовната седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 30.05.2022 година. 

   08-919/2   Општина Василево 
  31.05.2022   Градоначалник 
     година     Славе Андонов 
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  ----------------------------------------   
 

Врз основа на член 36, став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен Весник на 
РСМ” бр.5/2002) и членот 265 од 
Законот за трговски друштва(,, 
Службен весник на РСМ” бр. 
28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13 38/14 и 41/14), 
Советот на Општина Василево на 
седницата одржана на ден 
30.05.2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 

за бришење од Трговскиот 
регистар на Заедничкото  јавно 
претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња ,,АСТРА-
ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација и за разрешување на 
ликвидатор на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња ,,АСТРА-

ЛУНА” –Струмица - во 
ликвидација 

 
Член  1 

 Поради исполнети услови, 
односно завршување на постапката 
за ликвидација , Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” 
–Струмица - во ликвидација, да се 
брише од Трговскиот регистар, 
согласно Законот за трговски 
друштва. 
 

Член 2 
 Сузана Стојкова , со адреса 
на ул. Иљо Шопов бр.15/6 од 
Струмица, со ЕМБГ 0308978465018, 
се разрешува од функцијата 
ликвидатор на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” 
– Струмица - во ликвидација. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се 
објави во ,,Службен гласник на 
Општина Василево”. 
 
  08-919/1      Совет на Општина  
31.05.2022         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 усвојување на почетниот 
баланс, годишните сметки за 2021 

и 2022 и извештајот за 
материјалното и финансиското 
работење на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња ,,АСТРА – 
ЛУНА” – Струмица – во 

ликвидација и одобрување на 
работата на ликвидаторот 

 
 
 

Се објавува Одлуката за усвојување 
на почетниот баланс, годишните 
сметки за 2021 и 2022 и извештајот 
за материјалното и финансиското 
работење на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња ,,АСТРА – ЛУНА” 
– Струмица – во ликвидација и 
одобрување на работата на 
ликвидаторот, донесена на 
редовната седница на Советот на 



    Br.06    Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   31 Maj 2022г. 
 
 

 7 

Општина Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 
 
    08-920/2     Општина Василево 
   31.05.2022     Градоначалник 
    година          Славе Андонов  
 
   -----------------------------------------   
 

Врз основа на членот 36, став 
1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа(„Службен Весник на 
РСМ” бр.5/02) и членот 539 од 
Законот за трговски 
друштва(„Службен весник на РСМ” 
бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 38/14 и 41/14), Советот на 
Општина Василево на седницата 
одржана на ден 30.05.2022 година 
донесе  
 

О Д Л У К А 
за усвојување на почетниот 

биланс, годишните сметки за 2021 
и 2022 и извештајот за 

материјалното и финансиското 
работење на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња „АСТРА-
ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација и одобрување на 
работата на ликвидаторот 

 
Член  1 

 Основачите на Заедничкото 
јавно претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” 
– Струмица - во ликвидација: 
Општина Богданци, Општина 
Босилово, Општина Валандово, 
Општина Василево, Општина 
Гевгелија, Општина Дојран, 
Општина Конче, Општина Ново 
Село, Општина Радовиш и Општина 
Струмица, го усвојуваат билансот на 
Заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 
ликвидација, изготвен од 
ликвидаторот. 

 Основачите на заедничкото 
јавно претпријатие „АСТРА-
ЛУНА”- во ликвидација ги 
усвојуваат годишните сметки за 
2021 и 2022 и извештајот за 
материјалното и финансиското 
работење на Претпријатието, 
изготвени од ликвидаторот.  
 

Член 2 
 Ликвидаторот, постапката за 
бришење на Претпријатието врз 
основа на ликвидација ја спроведе 
во согласност со Законот за 
трговските друштва, начелата на 
објективност, документарност, 
стручност и совесност, па согласно 
тоа се одобрува работата на 
ликвидаторот. 
 Поради исполнети услови, 
односно завршување на постапката 
за ликвидација, Заедничкото јавно 
претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во 
ликвидација, да се брише од 
Трговскиот регистар, согласно 
Законот за трговски друштва. 
 

Член 3 
 Одлуката е донесена да 
послужи пред Централниот регистар 
на РСМ во постапка за бришење на 
Претпријатието врз основа на 
ликвидација.  
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
Општина Василево“ . 
  
   08-920/1         Совет на Општина  
  31.05.2022          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 
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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 2023 година 

 
 

          Се објавува Одлуката за 
давање согласност на Годишен план 
за вработување на ООУ Гоце Делчев 
- Василево за 2023 година, донесена 
на редовната седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 
 
   08-921/2        Општина Василево 
 31.05.2022        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-
Пречистен текст(„Службен гласник 
на општина Василево“ бр. 12/2020), 
Советот на општина Василево на 
својата редовна седница одржана на 
30.05.2022 година донесе  
 

О Д Л У К А 
За давање согласност на Годишен 
план за вработување на ООУ Гоце 

Делчев Василево за 2023 година 
 
 

Член 1  
 
Се дава согласност на Годишен план 
за вработување на ООУ Гоце Делчев 
Василево за 2023 година. 
 
 

Член 2 
 

 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесување, а ќе се објави 
во Службен гласник на општина 
Василево. 
 
    08-921/1     Совет на Општина 
  31.05.2022        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 за паралелки 
под законски минимум за учебна 

2021/22 година во ООУ Гоце 
Делчев Василево 

 
 

          Се објавува Одлуката за 
давање согласност за паралелки под 
законски минимум за учебна 
2021/22 година во ООУ Гоце Делчев 
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Василево, донесена на редовната 
седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 
 
    08-922/2     Општина Василево 
  31.05.2022      Градоначалник 
     година         Славе Андонов 
 
  --------------------------------------   
 

Врз основа на член 22 став 1 
точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од 
Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.05/02) , 
член 53 точка 6 од Законот за 
основно образование („Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр.161/19 и 229/20), 
Советот на Општина Василево на 
својата седница одржана на 
30.05.2022 година ја донесе 
следната: 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за 
паралелки под законски минимум 
за учебна 2021/22 година во ООУ 

Гоце Делчев Василево 
 
 

Член 1 
 

Се дава согласност за 
функционирање на паралелки под 
законски минимум одреден за 
функционирање на една паралелка 
за учебна 2021/22 година во ООУ 
Гоце Делчев Василево. 

 
Член 2 

 
Оваа одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на донесување, 
а ќе се објави во Службен гласник 
на општина Василево. 

 
   08-922/1      Совет на Општина  
 31.05.2022        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 Митко Ефтимов 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства 
на Митко Ефтимов, донесена на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 
 
  08-923/2       Општина Василево 
31.05.2022        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 
30.05.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 
средства на Митко Ефтимов 
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Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
6.000 денари на Митко Ефтимов од 
с.Василево бр.158 за организација 
на прослава по повод празникот 
Ѓурговден на манастирот Свети 
Ѓорги во Василево. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Митко 
Ефтимов. 

Член 3 

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

  08-923/1    Совет на Општина  
31.05.2022        Василево 
 година           претседател 
                     Ристо Делијанов 
 
  --------------------------------------------   
 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За објавување на Програма за 
измена и дополнување на 

Програмата за изработка на 
урбанистички планови во 

Општина Василево за 2022 
година 

 
 
   Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за  
изработка на урбанистички планови 
во Општина Василево за 2022 
година, донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.02.2022 година. 
 
 
  08-924/2    Општина Василево 
31.05.2022     Градоначалник 
  година         Славе Андонов 
 
  ----------------------------------------   
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.05/02) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
28.02.2022 година, донесе 
 

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

урбанистички планови во 
Општина Василево за 2022 

година 
 
 

1.Во Програмата за изработка 
на урбанистички планови во 
општина Василево за 2022 година 
(Службен гласник на општина 
Василево бр.12/2021) се вршат 
измени и дополнувања : 
 
Во точка 1.  Планирани активности 
се додава: 
 Подточка 1.22 која гласи: 
Изработка на урбанистички проект 
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за вон опфат на урбанистички план 
на дел од КП бр.960, дел од КП 
2135/1 и дел од КП бр.2135/2 КО 
Доброшинци - ВОНГРАД со намена 
В5.2- Џамија.  
Во точка 2. Финансирање по  
подточка 1.21 се додава подточка 
1.22  и  гласи: 
Средствата за активностите 
предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.3; 
1.16; 1.17; 1.18 и 1.19 ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево. 
Средствата за активностите 
предвидени во точка 1.4; 1.5; 1.6; 
1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11;1.12; 1.13; 
1.14; 1.15; 1.20; 1.21 и 1.22 немаат 
финансиски импликации на Буџетот 
на општина Василево за 2022 година 
и истите ќе се обезбедат од физички 
лица.  
 
 
 
 

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

 
 
 

   08-924/1         Совет на Општина  
  31.05.2022           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 30.05.2022 година. 

  08-925/2     Општина Василево 
31.05.2022      Градоначалник 
   година         Славе Андонов 
 
  --------------------------------------------- 
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Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот 
на општина Василево – Пречистен 
текст ("Службен гласник на 
општина Василево " бр. 12/20) 
Градоначалникот на Општина 
Василево донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Одлуката за 

одобрување на финансиски 
средства на Атанас Чакров 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства 
на Атанас Чакров од с.Пиперево, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 
 
  08-926/2        Општина Василево 
31.05.2022          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 
30.05.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 

средства на Атанас Чакров 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
40.000 денари на Атанас Чакров од 
с.Пиперево, за организација на 
меморијален турнир ,,Чакрче 05” во 
с. Пиперево кој започнува од 
12.07.2022 година. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Атанас 
Чакров. 

Член 3 

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

   08-926/1        Совет на Општина  
  31.05.2022            Василево 
     година             претседател  
                           Ристо Делијанов 
 
  ------------------------------------------  
 

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

За објавување на Одлуката за 
одобрување на градежен 

материјал на џамискиот одбор во 
с.Пиперево 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на градежен материјал 
на џамискиот одбор во с.Пиперево, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
30.05.2022 година. 
 
    08-927/2        Општина Василево 
  31.05.2022         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 
30.05.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на градежен 

материјал на џамискиот одбор во 
с.Пиперево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
градежен материјал на џамискиот 
одбор за оградување на дворот во 
џамијата. 

Член 2 

На џамискиот одбор во 
с.Пиперево им се одобрува 40 вреќи 

цимент, 60 метри мрежа и 40 
стубови за оградување на дворот во 
џамијата. 

Член 3 

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

Член 4 

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

 
   08-927/1     Совет на Општина  
 31.05.2022        Василево 
    година         претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
  -------------------------------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


