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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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на Информацијата за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот

за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Бр.08-2097/2                                           Општина Василево
29.12.2017 г                                               Градоначалник
Василево                   Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36   od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21  od Statutot na Op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna sednica одржана на 28.12.2017 година го donese
следниот,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Информацијата за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и

Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица

- Сe usvojuva Информацијата за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи
(ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица.
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- Составен дел на овој Заклучок е и Информацијата за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за
управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица.

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

Бр.08-2097/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за  a`urirawe na Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina Vasilevo,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Б.р.08-2098/2                                           Општина Василево
29.12.2017 г                                               Градоначалник

Василево   Марјан Јанев с.р.

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

Советот na opшtina Vasilevo vrz osnova na ~len 36 stav 1  od Zakonot za lokalna samouprava ('Slu`ben glasnik na OV' br.5/02)i ~len 21
став1 od Statutot na opшtina Vasilevo ('Slu`ben glasnik na OV' бр.04/03,08/06 и 09/10 ), na svojata  redovna sednica ја donese следната ,

ODLUKA
za a`urirawe na Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina Vasilevo od site rizici i opasnosti
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^len 1
Da se otpo~ne so postapkata na a`urirawe na Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina Vasilevo od site rizici i opasnosti.

^len 2

Ovaa Odluka vleguva vo sila со denot na  donesuvawe, a ќe se objavi vo Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-2098/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот за усвојување на Измени и дополнувања на Годишната Програма за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова
Маала,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Бр.08-2099/2                                           Општина Василево
 29.12.2017                                               Градоначалник
В  Василево                   Марјан Јанев с.р.

----------

--------------------------------------------
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Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9   od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 став 1 точка 29  od
Statutot na Op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna sednica одржана
на 28.12.2017 година го donese следниот,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na izmeni i dopolnuvawe na Годишната Програма за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за учебната 2017/2018

година

- Сe usvojuva izmeni i dopolnuvawe na Годишната Програма за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за учебната
2017/2018 година.

- Составен дел на овој Заклучок е и izmeni i dopolnuvawe na Годишната Програма за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова
Маала за учебната 2017/2018 година.

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

Бр.08-2099/1 Sovet na opшtina Vasilevo
28.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto
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РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот za usvojuvawe na Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, -Василево за 2018 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Бр.08-2100/2                                           Општина Василево
29.12.2017                                               Градоначалник
  Василево                   Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 to~ka 29 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  donese,

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, -Василево за 2018 година Јавната општинска установа за деца -

Детска градинка ,,Прва Радост” -Василево

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava soglasnost na Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, -Василево за 2018 година Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка ,,Прва Радост” -Василево .

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

Бр.08-2100/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r
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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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот za usvojuvawe na Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за 2018 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

        Бр.08-2101/2 Општина Василево
        29.12.2017                    Градоначални

Василево                 Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9   od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 став 1 точка 29  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 28.12.2017 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за 2018 година

- Сe usvojuva Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за 2018 година.
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2.Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала,, за 2018 година.

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

Бр.08-2101/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот za usvojuvawe na Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2018 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Бр.08-2102/2 Општина Василево
29.12.2017  Градоначалник
Василево                   Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9   od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 став 1 точка 29  od
Statutot na Op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna sednica
odr`ana na den 28.12.2017 godina donese,
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ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2018 година

- Сe usvojuva Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2018 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2018 година.

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

Бр.08-2102/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот za davawe soglasnost na Програмата за работа и развој на ЈП,,Турија,, за 2018 година ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

         Бр.08-2103/2 Општина Василево
29.12.2017  Градоначалник
Василево                   Марјан Јанев с.р.
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------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 19  to~ka 3 od Zakonot za
javnite pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M." br 38/96) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na Opшtina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV"
br.br.04/03, 08/06 и 09/10 ), Sovetot na opшtina Vasilevo na svojata redovna sednica одржана на 28.12.2017 година  donese,

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Програмата за работа и развој на ЈП,,Турија,, за 2018 година

- Sovetot na opшtina Vasilevo dava soglasnost на Програмата за работа и развој на ЈП ,,Турија,, за 2018 година.

- Составен дел на овој Заклучок е и Програмата за работа и развој на ЈП ,,Турија,, за 2018 година.

    3. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден od denot na
                objavувањето vo "Slu`beni glasnik na Opшtina Vasilevo".

Бр.08-2103/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ
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Se proglasuva Одлуката за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2017
година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

      Бр.08-2104/2 Општина Василево
        29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев с.р.

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

Советот на општина Василево вrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna samouprava ('Slu`ben весник на РМ' br.5/02)
член 86 од Изборниот Законик (,,Slu`ben весник на РМ
,,br.40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11,54/11,142/12,31/13,34/13,14/14,30/14,196/15,35/16,97/16,99/16,136/16,142/16,67/17 и 125/17) i ~len 21  od
Statutot na op[tina Vasilevo (,,Slu`ben glasnik na OV” бр.04/03,08/06 и 09/10 ), na svojata  redovna sednica одржана на 28.12.2017 година ја
donese следната

Одлука
за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2017 година

Член 1

Со оваа Одлука се определува надоместокот за изборните трошоци кои треба да се исплатат на организаторите на изборната кампања
на локалните избори во 2017 година во општина Василево врз основа на поднесените финансови извештаи за изборната кампања, според
усвоените гласови и тоа за :

- Коалиција за локалните избори 2017 предводена од СДСМ:
За членови на Советот и за градоначлник ....... 103.380,00 денари

- Коалиција на ВМРО-ДПМНЕ :
За членови на Советот ........... 42.765,00 денари

          За Градоначалник ......................................   45.690,00 денари

- Демократска Партија на Турците на Македонија:
За членови на Советот ...........  5925,00 денари

Член 2
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Надоместокот од член 1 на оваа Одлука ќе се исплати од Буџетот на општина Василево во согласност со Изборниот законик.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќe se objavi vo Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-2104/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Програмата za izmenuvawe и дополнување na Programata za odr`uvawe i proшiruvawe na uli~noto osvetluvawe vo
opшtina Vasilevo za 2018 godina,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

      Бр.08-2105/2 Општина Василево
        29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 13 od Statutot na opшtina
Vasilevo (Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na opшtina Vasilevo na својата седница одржана на 05.12.2017
година ја донесе следната :

Programa za izmenuvawe и дополнување na Programata
za odr`uvawe i proшiruvawe na uli~noto osvetluvawe



Br.1 Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo 04 januari  2018 g.

15

vo opшtina Vasilevo za 2018 godina

Член 1

Se vr[i izmena и дополнување vo Programata za odr`uvawe i pro[iruvawe na uli~noto osvetluvawe vo op[tina Vasilevo za 2018 godina
vo delot za finansiskite sredstva koi se predvideni vo Buxetot na op[tina Vasilevo za realizacija na Programata i glasi:

  Za realizacija na Programata neophodni se finansiski sredstva koi se predvideni vo buxetot na opшtina Vasilevo.

Vkupen iznos na finansiski sredstva se 6.000.000,oo den. od koi:

- 3.000.000,oo den. za potroшena elektri~na energija;
- 1.000.000,00 denari za tekovno odr`uvawe
- 2.000.000,00 denari za nabavka na materijal za uli~no osvetluvawe.

Realizacijata na Programata za uli~no osvetluvawe i nejzinata dinamika najmnogu zavisi od procentot na naplata odnosno od
pribiraweto na izvornite prihodi od naselenieto.

Член 2

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-2105/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Одлуката за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година,
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[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Бр.08-2107/2 Општина Василево
        29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став
8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07,
бр.156/09, бр.47/11  и 192/15) и член 38 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06
и 09/10 ),  Советот на општина Василево на 4 седница  одржана на 28.12.2017 година донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општина Василево за 2018 година

Член 1

Буџетот на Општината Општина Василево за 2018 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите
на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од:.Основен буџет, Буџет на самофинасирачки активности, Буџет на дотации, Буџет на
кредити и Буџет на донации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и
економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.



Br.1 Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo 04 januari  2018 g.

17

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи
намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на

општината.
              Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи на основните буџети се реализираат
на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнина и камата на долг.
              Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни
прераспределби на одобрените средства со Буџетот или  реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од
планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6
Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу

расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.
Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од

20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година.
Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%.

Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на дотации, буџетот на

донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот
износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства
во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на

одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот
план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, согласно законските
прописи.
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- коефициент за утврдување на плата на избраните и именуваните лица - Градоначалник се определува според бројот на
жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи.Во Општина василево со
број на жители до 12 122 коефициентот изнесува 2,9 основицата изнесува 26 755 денари..

- за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто платите се утврдува со
Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот.

Член 10

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финасираат со блок дотации се
спроведува на следниот начини:

- средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку сметката- дотации на локални јавни установи
(903),

- локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни во рок од два дена пред исплатата
на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните
обрасци: ПДД-МП иМП-1, копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по
име и презиме, бруто и нето плати за месецот за кој се однесува платата.

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот буџет истите се должни да
достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат
од блок дотацијата  се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за
финансии и се приложува образец М-1.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот
Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финасии.

Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство
од кое се трансферира блок дотација.
            Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство
за финасии за контрола и евиденција.

Член 12

На членовите на Совет на Општината Василево им припаѓа месечен надоместок за присуство на седницата на Советот и
надоместок за патните и дневните трошоци.
             Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општина Всаилево се утврдува во процентуален износ и
изнесува 45% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.
            На претседателот на Совет на Општина Василево за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот
од став 2 на овој член се зголемува за 30%.



Br.1 Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo 04 januari  2018 g.

19

 Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во
тековниот месец.
            Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на
Советот.

        Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал
на ниту една седница на Советот во тековниот месец.
            Месечниот надоместок  за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не
одржал седница.

Член 13

Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација изнесува 60% од просечна исплатена месечна
нето плата по вработен.

Член 14

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевање изнесува 500 денари..
Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:
- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на

органот на управата,
- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управување.
- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат  на товар на органот на

државната управа, а престојот е над 30 дена.
Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:
- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12

часа и
- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од

времето во континуитет е подолго од 8 часа.

Член 15
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Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и
спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина  од една последно исплатена
просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни
исплатени плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак
или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една
последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ
за идентификација.

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на
Градоначалникот на општината.

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни
расходи).

Член 16

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2
и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој
работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на општинат.

Средствата за вработениот во општината се планираат во програмата Е0 – Општинска администрација, односно за вработениот во локалната јавна
установа во Програма Д0 – Градоначалник на ставка 464  Разни трансфери – 464940 – Трансфери при пензионирање.

Член 17

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со фактури во кои посебно се
искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните
набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се
издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во  противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да
биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 18
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За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва-во
програма А0-Совет на општина.), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За средствата утврдени во Буџетот на на општината во рамките на резервите (тековна буџетска резерва) во програма Д0-
Градоначалник, одлучува Градоначалникот на општината до износ од 50.000 денари.
             За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај  за користењето на средствата од
резервите.

Член 19

За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2018 година одлучува Градоначалникот на
општина Василево во рамки на утврдени износи во Буџетот, освен за трошење на средствата од подставките во програма Совет на
општина А0 и тоа:

- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации и трансфери до невладини организации,
- трансфери до спортски клубови и
- други трансфери за кои одлучува Советот на општина Василево.

Член 20

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на
општината.

Член 21

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов,
ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општината. За обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено
известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество и
администрација на актите за систематизација.

  Член 22

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот,
погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви
приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.
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Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен
во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 23

Буџетот на Општина василево се извршува од 01.01.2018 до 31.12.2018година.

Член 24

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Василево”, а ќе се применува од 01
Јануари 2018 година.

Бр.08-2107/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

      Бр.08-1929/2 Општина Василево
        29.12.2017  Градоначалник

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

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14,
48/15,154/15 и 5/16), Советот на општина Василево , на својата редовна седница донесе

О Д Л У К А

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година изнесува 76,80 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“, а ќе се применува со исплата на платата од
01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Бр.08-2108/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto
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РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na finansiskи средства на Хуманитарното Здружение на деца без родители  ,, Хуманост ,, од
Струмица,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

       Бр.08-2109/2 Општина Василево
        29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев 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 opшtina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево na svojata redovna
sednica одржана на 28.12.2017 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на Хуманитарното Здружение на деца без родители  ,, Хуманост ,, од Струмица

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 15.000,00 denari на Хуманитарното Здружение на
деца без родители  ,, Хуманост ,, од Струмица.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se odobruvaat na Хуманитарното Здружение на деца без родители  ,, Хуманост ,, од Струмица за
донирање на новогодишни пакетчиња на деца без родители и на децасо хендикеп.
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~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката на Хуманитарното Здружение на деца без родители  ,, Хуманост ,, од Струмица 270000000813038

депонент Халк Банка.

~len 4

Finansiskite sredstva ќe se obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo .

~len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-2109/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na finansiskи средства на Здружение на ловци и риболовци  ,, Елен ,, од Ново Село ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

      Бр.08-2110/2 Општина Василево
        29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев 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 opшtina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево na svojata redovna
sednica одржана на 28.12.2017 година ја donese следната,
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ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на Здружение на ловци и риболовци  ,, Елен ,, од Ново Село

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 15.000,00 denari на Здружение на ловци и
риболовци  ,, Елен ,, од Ново Село.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se odobruvaat na Здружение на ловци и риболовци  ,, Елен ,, од Ново Село за организирање на
традиционална Ловечка Вечер која ќе се одржи на 04.01.2018 година во ресторан ,, Сонце ,, с.Борисово.

~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката на Здружение на ловци и риболовци  ,, Елен ,, од Ново Село 200000002959171 депонент Стопанска

Банка.

~len 4

Finansiskite sredstva ќe se obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo .

~len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-2110/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto
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РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na finansiskи средства на Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност

,,Астраионспорт плус ,,,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

       Бр.08-2111/2 Општина Василево
        29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев 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 opшtina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево na svojata redovna
sednica одржана на 28.12.2017 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност   ,, Астраионспорт плус ,,

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 15.000,00 denari на Здружение пинг-понгарски
клуб за лица со инвалидност   ,, Астраионспорт плус ,,.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se odobruvaat na Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност   ,, Астраионспорт плус ,,
за учество на натпревар во Ниш Република Србија и Кустендил Република Бугарија.

~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката на Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност   ,, Астраионспорт плус ,,

250001002836745 .
~len 4

Finansiskite sredstva ќe se obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo .
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~len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-2111/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na finansiskи средства на Никола Димов од с.Иловица,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Бр.08-2112/2 Општина Василево
29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев 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 opшtina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево na svojata redovna
sednica одржана на 28.12.2017 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на Никола Димов од с.Иловица

~len 1
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                   So ovaa Odluka Советот на opшtina Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 10.000,00 denari на Никола Димов од с.Иловица.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se odobruvaat na Никола Димов од с.Иловица за здраствено лекување.

~len3

Средствата ќе се исплатат на сметката на Никола Димов од с.Иловица 210501577203365 депонент Тутунска Банка со ЕМБГ 3010958460003.

~len 4

Finansiskite sredstva ќe se obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo .

~len 5

Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-2112/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Одлуката за давање согласност за Годишен план за вработување за 2017 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 29.12.2017 година.

       Бр.08-2113/2 Општина Василево
29.12.2017  Градоначалник

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

Врз основа член 20 а и 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14 и 27/16), член 32
од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016) и член 21 од
Статутот на Општина Василево ("Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo " br.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на 28.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за Годишен план за вработување за 2017 година

Член 1

Со Одлуката се дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Василево за 2017 година, број 04-2055/1 од 26.12.2017
година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-2113/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за давање согласност за Годишен план за вработување за 2018 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

       Бр.08-2114/2 Општина Василево
       29.12.2017  Градоначалник

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

Врз основа член 20 а и 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14 и 27/16), член 32
од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016) и член 21 од
Статутот на Општина Василево ("Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo " br.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на 28.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за Годишен план за вработување за 2018 година

Член 1

Со Одлуката се дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Василево за 2018 година, број 04-2056/1 од 26.12.2017
година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-2114/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r

*  *  *

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
op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto
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РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Буџет на општина Василево за 2018 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 28.12.2017 година.

Бр.08-2106/2 Општина Василево
29.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев с.р.

------------------------------------------------------
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Бр.08-2106/1 Sovet na opшtina Vasilevo
29.12.2017г. Pretsedatel,
Vasilevo Крсте Панев s.r
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*  *  *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 133 од Законот за основно образование (,,Службен весник на РМ ,,бр.
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015,145/2015 и 30/2016) , член 50  од законот за локална самуправа  ( ,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) , член 38 од (Статутот
на Општина Василево ,, бр.4/03,8/06 и 9/10) и Барањето бр.03-1766/1 од 08.11.2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување на

Директор на ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево

Член 1
Se razreшuva Емилија Котева od funkcijata директор на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево врз основа на нејзино Барање бр. 03-1766/1 од

08.11.2017 година.
Член 2

So posebno Reшenie ќe bide imenuvan нов vrшitel na dol`nosta direktor на ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево .
Член 3

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во ,, Службен гласник на општина Василево ‘’ .

Бр.09-1980/2 Општина Василево
        18.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев с.р.

Доставено до:
- Емилија Котева
- ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево
- Архива

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

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 135 од Законот за основно образование (,,Службен весник на РМ ,,бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010,
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015,145/2015 и 30/2016) , член 50 став 1 точка 9 од
законот за локална самуправа  ( ,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) , и член 38 од (Статутот на Општина Василево ,, бр.4/03,8/06 и 9/10), го донесе следната

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на вршител на должноста
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Директор на ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево

Член 1
За вршител на должноста директор на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево се именува Стојан Тимов од с.Пиперево вработен во ООУ,, Гоце Делчев ,,

Василево .
Член 2

               Именуваниот Стојан Тимов од с.Пиперево ,  вработен во ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево ќе ја врши функцијата вршител на должноста директор на
ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево се додека по пат на јавен оглас не се избере директор на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево , но не подолго од  6 (шест ) месеци
од денот на именувањето.

Член 3
Оваа Решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во ,, Службен гласник на општина Василево ‘’ .

Бр.09-2066/1 Општина Василево
        27.12.2017  Градоначалник

 Василево                   Марјан Јанев с.р.

Доставено до:
- Стојан Тимов
- ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево
- Архива


