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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 
30.06.2022 година (К-1).  

 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Квартален извештај за 
извршување на Буџетот за 2022 
година за периодот од 01.01.2022 до 
30.06.2022 година (К-1), донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
28.07.2022 година. 

  08-1240/2    Општина Василево 
 29.07.2022      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, 
53/2021, 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 
28.07.2022 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 30.06.2022 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 
30.06.2022 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 
30.06.2022 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„. 

  08-1240/1      Совет на Општина 
  29.07.2022          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 
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За објавување на Заклучок 
за усвојување на Квартален 

извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на општина 

Василево за периодот од 01.01.2022 
до 30.06.2022 година (К-2).  

 

Се објавува Заклучок за 
усвојување на Квартален извештај за 
доспеаните а неизмирени обврски на 
општина Василево за периодот од 
01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-
2), донесен на Седница на Советот 
на Општина Василево, одржана на 
ден 28.07.2022 година. 

  08-1241/2      Општина Василево 
 29.07/2022        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 
весник 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 28.07.2022 година, донесе  

З А К Л У Ч О К  

За усвојување на Квартален 
извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на општина 
Василево за периодот од 01.01.2022 
до 30.06.2022 година (К-2).  

 

1.Со овој Заклучок се 
усвојува Кварталниот извештај за 
доспеаните а неизмерени обврски на 
општина Василево за периодот од 
01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-
2). 

 2.Составен дел на овој 
Заклучок е и Кварталниот извештај 
за доспеаните а неизмерени обврски 
на општина Василево од 01.01.2022 
до 30.06.2022 година (К-2).  

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

  08-1241/1      Совет на Општина  
 29.07.2022             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 промените на 
состојбата задолжување на 

општина Василево за периодот од 
01.01.2022 година до 30.06.2022 

година (К-3) 
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Се објавува Заклучок за 
усвојување на Квартален извештај за 
промените на состојбата 
задолжување на општина Василево 
за периодот од 01.01.2022 до 
30.06.2022 година (К-3), донесен на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
28.07.2022 година. 

  08-1242/2      Општина Василево 
  29.07.2022       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 
весник 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 
28.07.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на 
Квартален извештај за промените 

на состојбата задолжување на 
општина Василево за периодот од 
01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-

3). 

 

1.Со овој Заклучок се 
усвојува Кварталниот извештај за 
промените на состојбата 
задолжување на општина Василево 

од 01.01.2022 до 30.06.2022 година 
(К-3).  

2.Составен дел на овој 
Заклучок е и Кварталниот извештај 
за промените на состојбата 
задолжување на општина Василево 
од 01.01.2022 до 30.06.2022 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„. 

  08-1242/1      Совет на Општина 
 29.07.2022            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 

Василево за Прво полугодие за 
2022 година од 01.01.2022 година 

до 30.06.2022 година бр.02-519/1 од 
15.07.2022 година 

 
   

  Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Финанскиот извештај 
на ЈПКД Турија Василево за Прво 
полугодие за 2022 година од 
01.01.2022 година до 30.06.2022 
година бр.02-519/1 од 15.07.2022 
година, донесен на Седница на 
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Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.07.2022 година. 

 
 08-1243/2      Општина Василево 
29.07.2022       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 
28.07.2022 година, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 

За усвојување на Финанскиот 
извештај на ЈПКД Турија 

Василево за Прво полугодие за 
2022 година. од 01.01.2022 година 

до 30.06.2022 година бр.02-519/1 од 
15.07.2022 година 

 
 
. 
 
1. Советот на општина Василево  го 
усвои Финанскиот извештај на 
ЈПКД Турија Василево за Прво 
полугодие за 2022 година од 
01.01.2022 година до 30.06.2022 
година бр.02-519/1 од 15.07.2022 
година 
 
 
 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
Финанскиот извештај на ЈПКД 
Турија  Василево за Прво полугодие 
за 2022 година од 01.01.2022 година 

до 30.06.2022 година бр.02-519/1 од 
15.07.2022 година 
 
 
3.Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
Општина Василево„.        
 
  08-1243/1     Совет на Општина  
 29.07.2022         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 Годишна програма 
за работа на ООУ ,,Гоце Делчев” 
Василево за учебната 2022/2023 

година 

 

  Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишна програма за 
работа на ООУ ,,Гоце Делчев” 
Василево за учебната 2022/2023 
година,  донесен на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 28.07.2022 година 
 
  08-1244/2    Општина Василево 
 29.07.2022      Градоначалник 
    година         Славе Андонов 
 
   -------------------------------------------    
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Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“бр.05/02), 
и член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
28.07.2022 година, донесе  

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Годишната 
програма за работа на ООУ ,,Гоце 

Делчев” Василево за учебната 
2022/2023 година  

 

1.Со овој Заклучок се усвојува 
Годишната програма за работа на 
ООУ ,,Гоце Делчев”  Василево за 
учебната 2022/2023 година.  

 

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

  08-1244/1    Совет  на Општина 
  29.07.2022      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 Здружение на граѓани 
– Гулабари ,,Небеска лепота” од 

с.Чанаклија 
 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства 
на Здружение на граѓани – Гулабари  
“Небеска лепота” од с.Чанаклија, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.07.2022 година. 
 
  08-1245/2     Општина Василево 
 29.07.2022      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 
28.07.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 

средства на Здружение на граѓани 
– Гулабари  “Небеска лепота” од 

с.Чанаклија 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
10.000 денари на Здружение на 
граѓани – Гулабари  “Небеска 
лепота” од с.Чанаклија за 
доопремување на просторијата каде 
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ќе биде сместено здружението во 
с.Чанаклија со цел организирање, 
координирање и реализирање на 
активности од интерес на членовите. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Здружение на 
граѓани – Гулабари  “Небеска 
лепота” од с.Чанаклија. 

Член 3 

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

  08-1245/1    Совет на Општина  
  29.07.2022       Василево 
   година          Претедател 
                      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 Даниел Иванов од 

с.Владевци 
 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства 
на Даниел Иванов од с.Владевци, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
28.07.2022 година. 

         
        08-1246/2     Општина Василево 
       29.07.2022       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 
28.07.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 
средства на Даниел Иванов од 

с.Владевци 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
50.000 денари на Даниел Иванов од 
с.Владевци за организирање на 
турнир во кошарка по повод 
празникот Голема Богородица. 

Член 2 

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

Член 3 

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



    Br.09    Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   29 Јули 2022г. 
 
 

 8 

  08-1246/1    Совет на Општина  
29.07.2022        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 Васко Георгиев од 

с.Нова Маала 
 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски средства 
на Васко Георгиев, донесена на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
28.07.2022 година. 
 
  08-1247/2    Општина Василево 
 29.07.2022      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 
28.07.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 

средства на Васко Георгиев од 
с.Нова Маала 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
50.000 денари на Васко Георгиев за 
организирање на турнир во одбојка 
по повод празникот Голема 
Богородица. 

Член 2 

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

Член 3 

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

08-1247/1    Совет на Општина  
29.07.2022       Василево 
  година         Претседател 
                     Ристо Делијанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


