
Службен гласник на општина 

Босилово“бр.15 

 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                  Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Одлуката бр.08-2165/1 

за донесување на Урбанистички план за 

село Бориево,општина Босилово,за 

плански период  2017-2027 година,со 

плански опфат  72,47 ха,изработен од 

ДПТУ„ИВАНОВ  ИНЖЕНЕРИНГ“ДООЕЛ-

Битола,со технички број:0801-22-03/17 од 

05/2022 година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2186/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев 
с.р. 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                  Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на Заклучокот бр.08-

2166/1 за усвојување на Годишниот 

извештај за работата на ООУ „Гоце 

Делчев“-Босилово за учебната 2021-2022 

година,донесен на петнаесеттата  седница 

на Советот на општина Босилово,одржана 

на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-2187/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  с.р 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

31 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

                   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Годишниот Извештај  

за  работата на ООУ „Гоце Делчев“-

Босилово за учебната  2021-2022 година 

  

1.Се усвојува Годишниот извештај за 

работата на ООУ „Гоце Делчев“-Босилово 

за учебната  2021-2022 година. 

       

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2166/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о               Мито  Андонов с.р. 
 

 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                  Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 



За прогласување на Заклучокот бр.08-

2167/1  за усвојување на Годишниот 

извештај за работата на ООУ „Св.Кирил и 

Методиј“-Иловица за 2021-2022 

година,донесен на петнаесеттата  седница 

на Советот на општина Босилово,одржана 

на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-2188/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                    Ристо Манчев  с.р. 

 

  

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

31 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

                        З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Годишниот Извештај  

за  работата на ООУ „Св.Кирил и 

Методиј“-Иловица за учебната  2021-

2022 година 

  

1.Се усвојува Годишниот извештај за 

работата на ООУ „Св.Кирил и Методиј“-

Иловица за  учебната  2021-2022 година. 

       

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2167/1  Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о  Мито  Андонов с.р. 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                  Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на Заклучокот бр.08-

2168/1  за усвојување на Годишниот 

извештај за работата на ООУ „Борис 

Трајковски“-Моноспитово за 2021-2022 

година,донесен на петнаесеттата  седница 

на Советот на општина Босилово,одржана 

на ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-2189/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                    Ристо Манчев  с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

31 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

                      З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Годишниот Извештај  

за  работата на ООУ „Борис Трајковски“-

Моноспитово за учебната  2021-2022 

година 

  

1.Се усвојува Годишниот извештај за 

работата на ООУ „Борис Трајковски“-



Моноспитово за  учебната  2021-2022 

година.      

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2168/1  Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о             Мито  Андонов с.р. 
 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

 
                  Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на Годишната Програма 

бр.08-2169/1 за работата на ООУ „Гоце 

Делчев“-Босилово за учебната 2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2190/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                    Ристо Манчев  с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Годишната Програма 

за работата на ООУ„Гоце Делчев“-

Босилово за учебната 2022-2023 година 

  

1.Се усвојува Годишната Програма за 

работата на ООУ„Гоце Делчев“-Босилово 

за учебната  2022-2023 година. 

      

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2169/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о             Мито Андонов с.р. 
 

 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на Заклучокот бр.08-

2170/1  за усвојување на Годишната 

Програма за работата на ООУ„Св.Кирил и 

Методиј“-Иловица за учебната 2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

Бр.09-2191/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 



 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Годишната Програма 

за работата на ООУ„Св.Кирил и 

Методиј“-Иловица за учебната 2022-2023 

година 

  

1.Се усвојува Годишната Програма за 

работата на ООУ„Св.Кирил и Методиј“-

Иловица за учебната  2022-2023 година. 

       

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2170/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о            Мито  Андонов с.р. 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на Заклучокот бр.08-

2171/1  за усвојување на Годишната 

Програма за работата на ООУ„Борис 

Трајковски“-Моноспитово за учебната 2022-

2023 година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2192/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Годишната Програма 

за работата на ООУ„Борис Трајковски“-

Моноспитово за учебната 2022-2023 

година 

1.Се усвојува Годишната Програма за 

работата на ООУ„Борис Трајковски“-

Моноспитово  за учебната  2022-2023 

година. 

      

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2171/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о          Мито  Андонов с.р. 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 



бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2172/1   за изведување на тродневна 

научна екскурзија за учениците од IX 

одделение  при ООУ„Гоце Делчев“-

Босилово за учебната 2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2193/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на тродневна научна 

екскурзија за учениците од IX одделение 

при ООУ„Гоце Делчев“-Босилово за 

учебната 2022-2023 година 

  

1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  тродневна научна екскурзија за 

учениците од IX одделение при  ООУ„Гоце 

Делчев“-Босилово  за учебната  2022-2023 

година. 

       

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“ 

 

 
Бр.08-2172/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о            Мито  Андонов с.р. 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2173/1   за изведување на тродневна 

научна екскурзија за учениците од IX 

одделение  при ООУ„Св.Кирил и Методиј“-

Иловица за учебната 2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2194/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 



З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Годишната Програма 

за работата на ООУ„Св.Кирил и 

Методиј“-Иловица за учебната 2022-2023 

година 

  

1.Се усвојува Годишната Програма за 

работата на ООУ„Св.Кирил и Методиј“-

Иловица за учебната  2022-2023 година. 

       

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2170/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о          Мито  Андонов с.р. 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2174/1   за изведување на тродневна 

научна екскурзија за учениците од IX 

одделение  при ООУ„Борис Трајковски“-

Моноспитово за учебната 2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

Бр.09-2195/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 

Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на тродневна научна 

екскурзија за учениците од IX одделение 

при ООУ„Борис Трајковски-

Моноспитово за учебната 2022-2023 

година 

  

1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  тродневна научна екскурзија за 

учениците од IX одделение при  

ООУ„Борис Трајковски“-Моноспитово за 

учебната  2022-2023 година. 

      

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 
Бр.08-2174/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година   Претседател, 
Б о с и л о в о            Мито  Андонов с.р. 
 
 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 



                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2175/1   за изведување на  дводневна 

научна екскурзија за учениците од VI 

одделение  при ООУ„Гоце Делчев“-

Босилово за учебната  2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2196/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на дводневна научна 

екскурзија за учениците од VI одделение 

при ООУ„Гоце  Делчев“-Босилово за 

учебната 2022-2023 година 

1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  дводневна научна екскурзија за 

учениците од VI одделение при  ООУ„Гоце 

Делчев“-Босилово за учебната 2022-2023 

година. 

    

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 
Бр.08-2175/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о            Мито  Андонов с.р. 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2176/1   за изведување на дводневна 

научна  екскурзија за учениците од VI 

одделение  при ООУ„Св.Кирил и Методиј“-

Иловица за учебната 2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2197/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на дводневна научна 

екскурзија за учениците од VI одделение 

при ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Иловица 

за учебната 2022-20223 година  



1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  дводневна научна екскурзија за 

учениците од VI одделение при  

ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Иловица за 

учебната 2022-2023 година. 

     

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2176/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година    Претседател, 
Б о с и л о в о  Мито Андонов с.р. 
 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2177/1   за изведување на дводневна 

научна екскурзија за  учениците од VI 

одделение  при ООУ„Борис Трајковски“-

Моноспитово за учебната 2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2198/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

    

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на дводневна научна 

екскурзија за учениците од VI одделение 

при ООУ„Борис Трајковски“-

Моноспитово за учебната 2022-2023 

година 

 

1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  дводневна научна екскурзија за 

учениците од VI одделение при  

ООУ„Борис Трајковски“-Моноспитово за 

учебната 2022-2023 година. 

     

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 
Бр.08-2177/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о         Мито Андонов с.р. 
 
 
  
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2178/1   за изведување на  еднодневна 

научна екскурзија за учениците од III 



одделение  при ООУ„Гоце Делчев“-

Босилово за учебната  2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2199/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на еднодневна научна 

екскурзија за учениците од III одделение 

при ООУ„Гоце Делчев“-Босилово за 

учебната  2022-2023 година 

  

1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  еднодневна научна екскурзија за 

учениците од III одделение при  ООУ„Гоце 

Делчев“-Босилово за учебната 2022-2023 

година. 

       

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

Бр.08-2178/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 

Б о с и л о в о         Mито  Андонов с.р. 
 
 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2179/1   за изведување на еднодневна 

научна  екскурзија за учениците од III 

одделение  при ООУ„Св.Кирил и Методиј“-

Иловица за учебната  2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2200/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 
  
 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на  еднодневна научна 

екскурзија за учениците од III одделение 

при ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Иловица 

за учебната 2022-2023 година  



1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  еднодневна научна екскурзија за 

учениците од VI одделение при  

ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Иловица за 

учебната  2022-2023 година. 

     

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2179/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година    Претседател, 
Б о с и л о в о  Мито Андонов с.р. 
 

Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Програмата  бр.08-

2180/1   за изведување на еднодневна 

научна  екскурзија за учениците од III 

одделение  при ООУ„Борис Трајковски“-

Моноспитово за учебната  2022-2023 

година,донесена на петнаесеттата  

седница на Советот на општина 

Босилово,одржана на ден 30.09.2022 

година. 

 

Бр.09-2201/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

   З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Програмата за 

изведување на еднодневна научна 

екскурзија за учениците од III одделение 

при ООУ„Борис Трајковски“-

Моноспитово за учебната 2022-2023 

година 

1.Се усвојува Програмата за изведување 

на  еднодневна научна екскурзија за 

учениците од III одделение при  ООУ„Борис 

Трајковски“-Моноспитово за учебната 2022-

2023 година. 

       

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 
Бр.08-2180/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о            Мито  Андонов с.р. 
 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Одлуката бр.08-2181/1 

за посета на учениците од општинските 

основни училишта во општина Босилово  

на Фестивалот на детски песни „Златно  

славејче“2022 година и  на  Саемот на 



книгата во Скопје,донесена на 

петнаесеттата  седница на Советот на 

општина Босилово,одржана на ден 

30.09.2022 година. 

 

Бр.09-2202/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

43 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден 

30.09.2022 година,донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За посета на учениците од Општинските 
основни училишта во општина 
Босилово на Фестивалот на детски 
песни „Златно славејче“ 2022 година и 
на Саемот на книгата во Скопје 

                    

Член 1 

Да се организира посета на учениците од 
Општинските основни училишта во 
општина Босилово на Фестивалот на 
детски песни „Златно славејче“ 2022 година 
и на Саемот на книгата во Скопје. 
 

    Член 2 

Оваа  одлука  влегува во сила осмиот ден 

од  денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2181/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о             Мито  Андонов с.р. 

 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Заклучокот  бр.08-

2182/1 за усвојување на Програмата за  

работа на ЈОУДГ„Среќни насмевки“-

Босилово за 2022-2023 година,донесена на 

петнаесеттата  седница на Советот на 

општина Босилово,одржана на ден 

30.09.2022 година. 

 

Бр.09-2203/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

29 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на  Програма за работа на 

ЈОУДГ „Среќни насмевки“-Босилово  

2022-2023 година 

  

1.Се усвојува  Програма за работа на 

2ЈОУДГ„Среќни насмевки“-Босилово   2022-

2023 година. 



      

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2182/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о             Мито Андонов с.р. 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Одлуката  бр.08-

2183/1 за  давање на СОГЛАСНОСТ  за 

измена и дополнување на Статутот на 

ЈОУДГ„Среќни  насмевки“-Босилово  

,донесена на петнаесеттата  седница на 

Советот на општина Босилово,одржана на 

ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-2204/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

43 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден 

30.09.2022 година,донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За давање на СОГЛАСНОСТ на 

статутарната одлука за измена и 

дополнување на  Статутот на 

ЈОУДГ„Среќни насмевки“-Босилово 

             Член 1 

 Се дава СОГЛАСНОСТ на статутарната 

одлука за измена и дополнување на  

Статутот на ЈОУДГ„Среќни насмевки“-

Босилово. 

     

Член 2 

Оваа  одлука  влегува во сила осмиот ден 

од  денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 

Бр.08-2183/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о             Мито  Андонов с.р. 
 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Заклучокот  бр.08-

2184/1 за  усвојување на низвештајот за 

материјално-финансиското работење на 

ЈПКД „Огражден“-Босилово за периодот од 

01.01.2022-31.03.2022 и од 01.04.2022-

30.06.2022 година,донесен на 

петнаесеттата  седница на Советот на 

општина Босилово,одржана на ден 

30.09.2022 година. 

 



Бр.09-2205/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  

с.р. 

 

 Врз  основа на член 21,став1 ,точка 

31 и член 79,став 1 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) Советот на општина 

Босилово на седницата одржана на ден  

30.09.2022 година,донесе: 

                        З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Извештајот за 

материјално-финансиското работење на 

ЈПКД„Огражден“-Босилово за периодот 

од 01.01.2022-31.03.2022 година и за 

периодот од 01.04.2022-30.06.2022 година 

  

1.Се усвојува Извештајот за материјално-

финансиското работење на 

ЈПКД„Огражден“-Босилово за периодот од 

01.01.2022-31.03.2022 година и за периодот 

од 01.04.2022-30.06.2022 година. 

  

     

2.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

 
Бр.08-2184/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година  Претседател, 
Б о с и л о в о  Мито  Андонов с.р. 
 
 
Врз основа на член 44,став 1 и член 81 став 

3 од Статутот на општина Босилово 

(„Сл.гласник на општина Босилово“ 

бр.21/14)градоначалникот на општина 

Босилово,донесе: 

                     Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е 

За прогласување на  Одлуката  бр.08-

2185/1 за  јавна отчетност на инспекциските 

служби во рамки на општина Босилово 

,донесена на петнаесеттата  седница на 

Советот на општина Босилово,одржана на 

ден 30.09.2022 година. 

 

Бр.09-2206/1                     Општина 
Босилово 
30.09.2022 година           Градоначалник, 
Б о с и л о в о                     Ристо Манчев  с.р 
 
                       

 Врз  основа на член 43,став 2 од 

Законот за локалната  самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) член 21,став 

1,точка 43 од Статутот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово“бр.21/14) и член 12 од 

Деловникот на  Советот на општина 

Босилово („Сл.гласник на општина 

Босилово бр.27/2007“) Советот на општина 

Босилово  на седницата одржана на ден 

30.09.2022 година,донесе: 

     О   Д   Л   У   К   А 

За јавна отчетност на инспекциските 

служби во рамки на општина Босилово 

  Член 1 

     Со  оваа Одлука  се задолжува 

градоначалникот на општина Босилово да 

ги задолжи сите инспекциски служби во 

општина босилово да изготвуваат и да 

објавуваат полугодишни извештаи за 

активностите и резултатите  на 

општинските инспектори на сумарно и 

поединечно ниво по инспектор согласно 



Законот за локалната самоуправа и 

Статутот на општина Босилово. 

                                    Член 2 

   Со оваа Одлука исто така се  задолжува 

градоначалникот на општина Босилово да 

го задолжи Одделението  за инспекциски 

надзор  да организира годишни јавни 

презентации  на работата на секоја 

поединечна инспекциска служба во 

рамките на општина Босилово и во склоп 

на истата да има посебен дел за јавна 

дебата со граѓаните и организациите 

присутни на презентацијата. 

    Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен  

гласник на општина Босилово“. 

  

 
Бр.08-2185/1 Совет на општина Босилово 
30.09.2022 година Претседател, 
Б о с и л о в о             Мито  Андонов с.р. 
 
 

 

 
Република Северна Македонија 

Општина Босилово 
Ип1 бр.12-73 

26.09.2022 година 
 

Одделението за инспекциски надзор 

при општина Босилово преку општинскииот 

градежен инспектор Иван Трајков, со 

службена легитимација број 35-0003, 

изврши вонреден инспекциски надзор над 

објект на КП бр.2314 во КО Иловица, 

односно кај непознат субјект на надзор на 

градба во с.Иловица и со Записник број 

ИП1 бр.12-73 од 29.08.2022 година, ја 

утврди фактичката состојба и врз основа на 

чл. 135 од Законот за градење, на ден 

26.09.2022 година го донесе следното: 

 

РЕШЕНИЕ 

1) Се наредува на инвеститорот Н.Н. 

да ја отстрани бесправната градба – 

станбен објект – викенд куќа со цокле од 

каменна ѕидарија, изведен на КП бр.2314 

во КО Иловица. 

2) Рокот за извршување на изречената 

инспекциска мерка од точка 1 на ова 

Решение, изнесува 30 дена. 

3) Субјектот на инспекциски надзор од 

точка 1 на ова Решение, е должен веднаш 

по истекот на рокот определен за 

извршување на инспекциската мерка, а 

најдоцна во рок од три дена, писмено и/или 

по електронска пошта, да го извести 

инспектрот дали е извршена инспекциската 

мерка. 

4) Жалбата изјавена против ова 

Решение, не го одлага неговото 

извршување. 

Образложение 

 

 Одделението за инспекциски надзор 

при општина Босилово врз основа на 

чл.135 од Законот за градење, преку 

општинскииот градежен инспектор Иван 

Трајков, со службена легитимација број 35-

0003, изврши вонреден инспекциски надзор 

на локација во с.Иловица, каде е започната 

изведба на викенд куќа, со цокле од 

каменна ѕидарија, градба од втора 

категорија, лоцирани на КП бр.2314 во КО 

Иловица и го констатира следното : 

 На дел од КП бр.2314 во КО 

Иловица вон-град е започната изведба на 

викендица. Парцелата е запишана во 

имотен лист бр.1440 КО Иловица вон град 



на име на РСМ. На локацијата е изведено 

цокле од каменна ѕидарија, врз кое се 

поставени дрвени греди како вертикална 

конструкција. 

На денот на надзорот немаше 

градежни активности. Во опишаниот потег 

беа поставени сите горенаведени елементи 

на градба, а  изградени и поставени без 

правосилен акт издаден од соодветна 

институција.  

Согласно чл.134 од Законот за 

градење (Сл.весник на РМ 

бр.130/2009,124/10,18/11,36/11,144/12,25/13

,79/13,137/13,163/13,27/14,28/14,42/14,115/1

4,149/14 и 44/15) со оваа Решение, 

градежниот инспектор МУ НАРЕДУВА на 

инвеститорот отстранување на градбата, 

бидејки градбата се гради без соодветна 

градежно -техничка документација, без 

правосилно Одобрение за градење. 

Согласно чл.137 став 4 од истиот закон 

Жалбата изјавена против Решението на 

општинскииот градежен инспектор, не го 

одлага извршувањето на решението. 

Врз основа на изнесеното се одлучи 

како во диспозитивот на ова Решение. 

   ПРАВНА  ПОУКА:  

Против оваа решение недоволната 

страна има право  на жалба во рок од 15 

дена сметано од денот на приемот на 

решението преку овој орган до Државната 

комисија за одлучување во втор степен во 

областа на инспекцискиот надзор и 

прекршочна постапка, таксирана со 250 

ден.административна такса,согласно 

Законот за административни такси 

(Сл.весник на РМ бр.64/04 тарифен број 2)      

     Таксата се плаќа на Трзорска сметка 

на НБРМ бр.100000000063095, уплатна 

сметка 840-106-03182,приходна шифра 

72231500 со цел на дознаката 

административни такси. 

Решено во Одделението за 

инспекциски надзор при општина 

Босилово под број ИП1 бр.12-73 од 

26.09.2022 година. 

 

                                    М.П. 

 

  

Општина Босилово 
Општински градежен инспектор 

Службена легитимација број  
35-0003 

д.и.а.Иван Трајков 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 


