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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 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за
утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-
Виќенд куќа на к.п.бр. во КО Градошорци
вон г.р .,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
28.02.2020 година.

Бр.08–296/1 Општина Василево
02.03.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
Врз основа на член 4  став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11;
155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14;
124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти во урбанистичко-планската
документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11)
и член 21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на општина Василево
бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Василево  ја донесе следната:

О   Д   Л   У   К   А

За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска

документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на

бесправниоте објекти-Виќенд куќа на
к.п.бр.1584 во КО Градошорци вон г.р

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти – виќенд куќа на
к.п.бр.1584 во КО Градошорци вон.гр со
право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
лицето Николов Костадин од Струмица,
ул.Маршал Тито бр.176.

Член 2

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

Б р .08-296/1 Совет на општинаВасилево
02.03.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

---------------------------------------------------
Врз основа на член 50 став 1 точка 3

од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за
утврдување на места на кои е дозволено да
се истакнат изборни плакати за
предвремените избори за пратеници во
Собранието на Република Северна
Македонија 12 април 2020 година  со
обезбедени еднакви услови на сите
организатори на изборната кампања во
општина Василево,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
28.02.2020 година.

Бр.08–297/2 Општина Василево
02.03.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.
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----------------------------------------

Вра основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 21 од Статутот на
општина Василево (“Службен весник на
ОВ“" br.04/03, бр.08/06 и бр.10/06) а во
согласност на член 78 од Изборниот
законик (“Службен весник на РМ
бр.40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,5
1/11,54/11,142/12,31/13, 34/13, 14/14, 30/14,
196/15, 35/16, 97/16, 99/16,
136/16,142/16,67/17,125/17,35/18,99/18,140/1
8 ,27/19,98/19 и 43/20), Советот на општина
Васиелво на својата редовна седница ја
донесе следната

О Д Л У К А
за утврдување на места на кои е

дозволено да се истакнат изборни
плакати за предвремените избори за

пратеници во Собранието на Република
Северна Македонија 12 април 2020

година  со обезбедени еднакви услови на
сите организатори на изборната кампања

во општина Василево

1.Локации за поставување на
изборните плакати

Член 1
Со оваа Одлука се

утврдуваат места на кои е дозволено да се
истакнат изборни плакати со обезбедени
еднакви услови на сите организатори на
изборната кампања учесници во изборите
за предвремените избори за пратеници во
Собранието на Република Северна
Македонија 12 април 2020 година.

Член 2

Локации за поставување се
следните:

- Во населеното место Василево
на трафостаниците 2,3 и 4;

- Во населеното место
Градошорци на трафостаница 2;

- Во населено место Ангелци на
трафостаница 2;

- Во населено место Едрениково
на трафостаница 1;

- Во населено место Пиперево на
трафостаница 1и 2;

- Во населено место Владевци на
трафостаница 2;

- Во населено место Радичево на
трафостаница 2;

- Во населено место Дукатино на
трафостаница 2;

- Во населено место Доброшинци
на трафостаница 1 и домот на
културата;

- Во населено место Нова Маала
на домот на културата;

- Во населено место Чанаклија кај
селската чешма.

Член 3
Изборни плакати можат да се

истакнат и на електричните столбови во
населените места.

Не е дозволено поставување на
изборни плакати на електричните кабли од
електричните столбови,како и на мостовите
во населените места каде ги има.

2.Начин на доделување на
локации за поставување на изборните
плакати

Член 4
Утврдените локации наведени во

член 2 од оваа Одлука се без надомесок.

Член 5
Општината ќе го изврши

одбележувањето на местата за поставување
на изборните плакати за секој подносител
на листи пооделно.

Одбележувањето ќе се изврши
рамномерно за сите учесници во изборната
кампања.

Член 6
Изборни плакати можат да се

истакнуваат и на стамбени или други
приватни објекти со претходна согласност
од сопственикот на објектот.

Член 7
Не се дозволува лепење на изборни

плакати на културно – историски споменици,
дрвја во населените места во општина
Василево.

Член 8
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Уништувањето на изборните
плакати или лепење плакати  врз плаката на
други на други организатори на изборната
кампања забрането.

Член 9
Во колку организаторот на

изборната кампања во рокот определен во
член 8 став 2 од оваа Одлука не го отстрани
сметот, тоа ќе го стори ЈПК “Турија “
Василево на сметка на организаторот на
кампањата.

3.Казнени одредби

Член 10
Не придружувањето кон утврдените

места и определените услови повлекува
казна за сторен прекршок според казнените
одредби од изборниот законик.

Член 11
Оваа Одлука влегува во сила со

денот на нејзиното донесување, ќе се објави
во Слжбен гласник на ОВ, како и ќе се
истакне на јавните места во општина
Василево.

Б р .08-297/1 Совет на општинаВасилево
02.03.2020г. Претседате

Василево Крсте Панев с.р.

---------------------------------------------------
Врз основа на член 50 став 1 точка 3

од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за
усвојување на стручно мислење за
спроведување на превентивна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација
за 2020 година и елаборат за ставање под
контрола на вектор преносливите
заболувања со примена на краткорочни и
долгорочни мерки во општина Василево,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
28.02.2020 година.

Бр .08-298/1 Совет на општинаВасилево
02.03.2020г. Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.

* *  *

Советот нa општина Василево врз
основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа ("Службен весник на
РМ"  бр.5/02) и член 21 од Статутот на
општина Василево  (Службен гласник на
општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10),
ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на стручно мислење за

спроведување на превентивна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација
за 2020 година и елаборат за ставање под

контрола на вектор преносливите
заболувања со примена на краткорочни и
долгорочни мерки во општина Василево

Член 1

Се усвојува Стручното мислење за
спроведување на превентивна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација
за 2020 година и елаборат за ставање под
контрола на вектор преносливите
заболувања со примена на краткорочни и
долгорочни мерки во општина Василево
изготвени од ЈЗУ Центар за јавно здравје
Струмица .

Член 2

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

Б р .08-298/1 Совет на општинаВасилево
02.03.2020г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.

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


