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* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за 

долгорочно домашно задолжување на општина 
Василево во рамки на Проектот за подобрување 
на општинските услуги (MSIP), шto Sovetot 
na opшtina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 18.01.2017 година. 
 

 

 

Бр.09–99/2       Општина Василево 
18.01.2017г.                         Градоначалник 
Василево                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

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

 
Врз основа на член 20 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од Законот за 
јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05, 88/08, 
35/11 и 139/14) и член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02),Советот 
на Општина Василево на седница одржана на 
18.01.2017 година донесе 
 
 

О Д Л У К А 
За долгорочно домашно задолжување на 

општина Василево во рамки на Проектот за 
подобрување на општинските услуги (MSIP) 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно 
задолжување на Општина Василево, кое ќе се 
оствари преку потпишување на Договор за под-
заем со Министерството за финансии, во рамки 
на средствата обезбедени со Проектот за 
подобрување на општинските услуги 
финансиран со заем од Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светска банка, во висина на 
10.000.000 денари, а со цел финансирање на 
капитален инвестиционен проект „Изградба на 
локална улица во н.м. Нова Маала и 

реконструкција на локална улица во н.м. 
Пиперево, во општина Василево“ .  
 

Член 2 
Задолжувањето ќе се реализира по пат на 
домашно долгорочно препозајмување преку 
Проектот за подобрување на општинските 
услуги, финансиран со заем од Меѓународната 
банка за обнова и развој - Светска банка, под 
следниве услови: 

- каматна стапка: шест месечен EURIBOR 
со вaријабилен распон 

- рок на отплата: пет години и шест месеци 
(5,5 години) 

- грејс период: 1 години 
- Последниот датум на отплата на заемот 

нема да биде подоцна од 15.02.2022 година 
 

Член 3 
Проценетата вредност на проектот изнесува 
12.072.084 денари. За целосно затварање на 
финансиската конструкција на проектот 
општината ќе обезбеди сопствено 
кофинансирање во износ од 2.072.084 денари. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Василево. 
 

 

Бр.08-99/1                            Совет на општина Василево 
18.01.2017г.                                        Претседател,  
 Василево                                       Драги Митев  с.р 
 
 

 
* *  * 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

R E ШE N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот за 
usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za 
izvrшuvawe na Buxetot za 2016 godina  na 
opшtina Vasilevo за периодот од 01.01.2016 
до 31.12.2016 godina(К1) ,шto Sovetot na 
opшtina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 18.01.2017 godina 

 

Бр.09–100/2       Општина Василево 
18.01.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
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-------------------------------------------------- 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 

od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02),~len 32 
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" бр.04/03,08/06 и 09/10 ), 
Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 18.01.2017 
godina donese,  
 

 

ZAKLU^OK 

za  usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za 
izvr[uvawe na Buxetot za 2016 godina  na 

op[tina Vasilevo за периодот од 01.01. до 
31.12.2016 godina(К1) 

 

 
1.Сe usvojuva  kvartalniot  izve[taj za 
izvr[uvawe na Buxetot na op[tina 
Vasilevo  за  периодот од 01.01. до 31.12.2016 
godina (К-1). 

 

 

2.Составен дел на овој Заклучок е и 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Василево за периодот 
од 01.01. до 31.12.2016 godina(К-1). 

 

 

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Op[tina Vasilevo". 
 

 
Бр.08-100/1                          Совет на општина Василево 
18.01.2017г.                                       Претседател,  
 Василево                                      Драги Митев  с.р. 
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* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

 

 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zakluчokot za  
usvojuvawe na kvartalniot  izveшtaj za 
доспеаните а неизмирени обврски на 
општина Василево за период од 01.01.2016 до 
31.12.2016 godina (К2) ,шto Sovetot na 
opшtina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 18.01.2017 godina. 

 

 
Бр.09–101/2       Општина Василево 
18.01.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02),~len 32 
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10 ), 
Sovetot na opшtina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 18.01.2016 
godina donese,  
 

  
ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za 
доспеаните а неизмирени обврски на 
општина Василево за период од 01.01 до 

31.12.2016 година(К2) 
 
 

1.Se usvojuva  kvartaleniot  izveшtaj za 
доспеаните а неизмирени обврски  за период 
од 01.01 до 31.12.2016 година (К-2) 
 
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e 
kvartalniot  izveшtaj za доспеаните а 
неизмирени обврски  за период од 01.01 до 
31.12.2016 година (К-2) 
 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Opшtina Vasilevo". 
 
 

Бр.08-101/1                          Совет на општина Василево 
18.01.2017г.                                     Претседател,  
 Василево                                   Драги Митев  с.р. 
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* *  * 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zakluчokot za  
usvojuvawe na kvartalniot  izveшtaj za 
промените на состојбата на задолжувањето  
на општина Василево за период од 01.01.2016 
до 31.12.2016 godina (К-3),шto Sovetot na 
opшtina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 18.01.2017 godina 
 

Бр.09–102/2       Општина Василево 
18.01.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02),~len 32 
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10 ), 
Sovetot na opшtina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 18.01.2017 
godina donese,  
 
 

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za 
промените на состојбата на задолжувањето  
на општина Василево за период од 01.01 до 

31.12.2016 година (К-3) 
 
 

1.Se usvojuva  kvartaleniot  izveшtaj za 
промените на состојбата на задолжувањето 
на општина Василево за период од 01.01 до 
31.12.2016 година (К-3) 
 
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e 
kvartalniot  izveшtaj za промените на 
состојбата на задолжувањето на општина 
Василево  за период од 01.01 до 31.12.2016 
година (К-3) 
 

 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Opшtina Vasilevo". 
 

 

Бр.08-102/1                          Совет на општина Василево 
18.01.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  с.р. 
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* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за утврдување 
на надворешен член во Комисијата за давање на 
мислење на нацрт планови на општина Василево 
и утврдување на надомест за истиот,шto 
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 18.01.2017 година. 
 

 

Бр.09–103/2       Општина Василево 
18.01.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина 
Василево (Службен весник на ОВ бр.04/03,08/06 
и 09/10), Советот на општина Василево на 
својата редовна седница одржана на 18.01.2017 
година ја донесе следната: 
 
 

ОДЛУКА 
За утврдување на надворешен член во 

Комисијата за давање на мислење на нацрт 
планови на општина Василево и утврдување на 

надомест за истиот 
 
 
 

Член 1 
За надворешен член во Комисијата за 

давање на мислење на нацрт планови на 
општина василево се именува лицето Иван 
Делев – дипломиран инжинер архитект од 
Струмица. 

За извршената работа на надворешниот 
член му следува 24.000,00 денари годишно 
сметано од 01.01.2017 година до 31.12.2017 
година. 

 

Член 2  
Оваа одлука влегува во сила осум дена 

од денот на објавувањето во службен гласник на 
општина Василево. 
 
 
Бр.08-103/1           Совет на општина Василево 
18.01.2017г. Претседател,  
 Василево                               Драги Митев  с.р 
 
 
 

* *  * 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот za 
usvojuvawe na Извештајот за активностите на 
Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион 
спорт плус за 2016 година,шto Sovetot na 
opшtina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 18.01.2017 година. 
 

Бр.09–104/2       Општина Василево 
18.01.2017г.              Градоначалник 
Василево             Ванчо Стојанов с.р 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02) i ~len 21 
to~ka 44 od Statutot na Opшtina Vasilevo 
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03  бр.08/06 i 
br.10/06), Sovetot na opшtina Vasilevo na 
svojata redovna sednica odr`ana na den 
18.01.2017 godina donese,  
 

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Извештајот за 
активностите на Здружението - 

пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус 
за 2016 година 

  
1. Se usvojuva Извештајот за активностите на 
Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион 
спорт плус за 2016 година.   
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2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e i  
Извештајот за активностите на Здружението - 
пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 
2016 година. 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Opшtina Vasilevo". 
 

 
Бр.08-104/1             Совет на општина Василево 
18.01.2017г.                          Претседател,  
 Василево                                    Драги Митев  с.р 
 
 
 

* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот za 
usvojuvawe na Програмата за работа на 
Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион 
спорт плус за 2017 година, шto Sovetot na 
opшtina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 18.01.2017 година. 
 
 
Бр.09–105/2       Општина Василево 
18.01.2017г.              Градоначалник 
Василево                     Ванчо Стојанов с.р 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02) i ~len 21 
to~ka 44 od Statutot na Opшtina Vasilevo 
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03  бр.08/06 i 
br.10/06), Sovetot na opшtina Vasilevo na 
svojata redovna sednica odr`ana na den 
18.01.2017 godina donese,  
 

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Програмата за работа на 
Здружението - пинпонгарскиот клуб 
Астрион спорт плус за 2017 година 

  
 

1. Se usvojuva Програмата за работа на 
Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион 
спорт плус за 2017 година.   
 
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e i  
Програмата за работа на Здружението - 
пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 
2017 година. 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Opшtina Vasilevo". 
 

 

Бр.08-105/1               Совет на општина Василево 
18.01.2017г.                  Претседател,  
 Василево                                  Драги Митев  с.р 
 
 
 

* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за 

odobruvawe na finansiskи средства на  
Апостолски егзархат во Македонија – Парохија 
,, Успение на пресвета Богородица,, с.Нова 
Маала, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
18.01.2017 година. 
 
 
Бр.09–106/2       Општина Василево 
18.01.2017г.              Градоначалник 
Василево             Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21 
став 1 точка 43 od Statutot na op[tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ),  Советот на 
општина Василево na svojata redovna sednica 
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одржана на 18.01.2017 година  ја donese 
следната,  
 

ODLUKA 

za odobruvawe na finansiskи средства на  
Апостолски егзархат во Македонија – Парохија 

,, Успение на пресвета Богородица,, с.Нова 
Маала 

 
 

~len 1 

                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo 
iznos od 20.000,00 denari на Апостолски 
егзархат во Македонија – Парохија ,, Успение 
на пресвета Богородица,, с.Нова Маала. 

 
 

~len 2 

                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se 
odobruvaat na Апостолски егзархат во 
Македонија – Парохија ,, Успение на пресвета 
Богородица,, с.Нова Маала за поставување ново 

и поправка на постоечкото греење во црквата ,, 
Успение на пресвета Богородица,, с.Нова 
Маала.  

 
~len3 

                   Средствата ќе се исплатат на сметката 
на Апостолски егзархат во Македонија – 
Струмица 300000002413978 депонент 
Комерцијална Банка EDB 4027998142679. 
 

~len 4 

                    Finansiskite sredstva ќe se 
obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo 
za 2017 godina 
 

~len 5 

Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot 
na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo. 
 
 
 
Бр.08-106/1               Совет на општина Василево 
18.01.2017г.                  Претседател,  
 Василево                                  Драги Митев  с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* *  * 

 
Врз основа на член 86 од Законот за 

општа управна постапка (Сл. Весник на РМ, бр. 

124/15) Градоначалникот на општина Василево 

донесе:  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

За прогласување на Решението за 

отстранување на бесправна градба ИП1бр.12-35 

од 13.05.2016 година и Заклучокот за дозвола за 

извршување ИП1 бр.12-60 од 17.11.2016 година 

донесени од страна на овластениот градежен 

инспектор. Градоначалникот на општина 

Василево, согласно член 86 од Законот за општа 

управна постапка (Сл. Весник на РМ, бр. 

124/15), објавува дека се врши достава на акти 

донесени од страна на овластен градежен 

инспектор во 2016 година, по претходно 

неуспешен обид за доставување преку 

доставувач. 

Се повикуваат инвеститорите кај кои е 

констатирана бесправна градба во рок од 10 

дена од денот на објавата да се обратат до 

органот за да им биде извршена доставата. 

Со изминувањето на овој рок, ќе се 

смета дека доставата е уредно извршена, а 

сопствениците на бесправните градби ќе ги 

сносат евентуалните последици кои би можеле 

да настанат од таквиот начин на достава.  

 

Објавата се врши на следните акти: 

-ИП1 бр.12-35 од 13.05.2016 година 

-ИП1 бр.12-60 од 17.11.2016 година 

 
 
Бр.03–115/1       Општина Василево 
23.01.2017г.              Градоначалник 
Василево             Ванчо Стојанов с.р 
 


