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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-викендица на  к.п.бр.2/1 во КО Добрашинци вон.гр.,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–137/1 Општина Василево
30.01.2020г. 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-викендица на  к.п.бр.2/1 во КО Добрашинци вон.гр

Член 1
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Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-викендица  на к.п.бр.2/1 во КО Добрашинци вон гр со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект
лицето Марјан Митров од с.Василево.

Член 2

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

Б р .08-137/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г. 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 Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици во општина Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–138/2 Општина Василево
30.01.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 29.01.2019 година ја донесе
следната:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во

општина Василево за 2019 година

1.Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
општина Василево за 2019 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во општина Василево за 2019 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Б р .08-138/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г. 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 измена на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.
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Бр .08-139/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г. Претседател,
Василево                 Крсте Панев с.р.

* *  *

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14,
48/15,154/1, 5/16, 80/16,127/16,142/16,2/17, 11/18, 4/19 и 276/19), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната

О Д Л У К А

за измена на Одлуката за  утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година од  81,10 денари  се менува и гласи  81,6 денари за периодот од
01.01.2020година до 31.12.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“,

Б р .08-139/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.
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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 Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година (К-1),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–140/2 Општина Василево
30.01.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02),член 32 од Законот за финансирање
на единиците на локална самоуправа ( " Службен весник на РМ " бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 29.01.2020 година ја донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година ( К-1)
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- Сe усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за  периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (К-
1).

- Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година (К-1).

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

Б р .08-140/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.
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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 Заклучокот за усвојување на Кварталниот  извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 31.12.2019 година ( К-2),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–141/2 Општина Василево
30.01.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот
за финансирање на едини на локална самоуправа ( " Службен весник на РМ " бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 21 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 29.01.2020 година ја
донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот  извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (
К-2)

- Сe усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски  за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (К-2)
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- Составен дел на овој Заклучок е и кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски  за период од 01.01.2019 до 31.12.2019
година (К-2)

- Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Б р .08-141/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.
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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 Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за
периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (К-3),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–142/2 Општина Василево
30.01.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот
за финансирање на едини на локална самоуправа ( " Службен весник на РМ " бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 21 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 29.01.2020 година ја
донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до

31.12.2019 година ( К-3)
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- Сe усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за  периодот од 01.01.2019 до
31.12.2019 година (К-3).

- Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 31.12.2019 година (К-3).

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

Б р .08-142/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.
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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 ажурирање на  Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–143/2 Општина Василево
30.01.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев 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

ОДЛУКА
за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности

Член 1

Да се отпочне постапката за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности.

Член 2
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Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Б р .08-143/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г.                        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 потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниоте објекти - индивидуална станбена зграда  на к.п.бр.555 во КО Нова Маала,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–145/2 Општина Василево
30.01.2020г. 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-индивидуална станбена зграда на  к.п.бр.555 во КО Нова Маала
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Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-индивидуална станбена зграда  на к.п.бр.555 во КО Нова Маала со право на користење на барателот на легализацијата на
бесправниот објект лицето Исат Алиев од с.Нова Маала.

Член 2

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

Б р .08-145/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г.                        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 Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за четвртото тромесечие за
2019 година од 01.01.2019 до 31.12.2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.01.2020 година.

Бр.08–144/2 Општина Василево
30.01.2020г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 1 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96) член 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на
ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 29.01.2020 година ја донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност нa Финансискиот извештај на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за четвртото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019 до

31.12.2019 година

1.Советот на општина Василево дава согласност на Финансискиот извештај на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за четвртото тромесечие за 2019 година
од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот извештај на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за четвртото тромесечие за 2019 година од 01.01.2019
до 31.12.2019 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето
a ќe се објави во " Службен гласник на ОВ ".

Б р .08-144/1 Совет на општинаВасилево
30.01.2020г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

-----------------------------------------------
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Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.5/02), член 38 став
1 точка 8 од Статутот на Општина Василево, (,,Службен гласник на ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10),а согласно со одредбите од Законот за работните
односи (Службен Весник на Република Македонија бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012,
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016,120/18 и 110/19) и член 6 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник  на РСМ“ БР.239/19)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

П Р А В И Л Н И К  за изменување  на Правилникот
за плата, додатоци на плата, надоместатоци на плати и други примања на
помошно-техничките лица вработени во општинската администрација на

Општина Василево

Член 1
Со овој Правилник се врши изменување на Правилникот за плата, додатоци на плата, надоместатоци на плати и други примања на помошно-

техничките лица вработени во општинската администрација на  Општина Василево број 04-1011/1 од 08.08.2019 година.

Член 2
Во член 6 се менува основната плата во бодови и тоа: бројот „235“ бодови се заменува со бројот „258“ бодови,  бројот „245“ бодови се

заменува со бројот „258“ бодови и бројот „255“  се заменува со бројот „258“ бодови .

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.04–16/1 Општина Василево
08.01.2020г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ’’бр.5/02), член 53став 3 од Статутот на Општина
Василево, (,,Службен гласник на ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10) Градоначалникот на Општина Василево донесе:
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Р Е Ш Е Н И Е
За именување на вршителот на должност директорот на ЈПКД Турија п.о Василево

1.За вршител на должноста директор ЈПКД Турија п.о Василево се именува Зоранчо Ѓорѓиев од с.Пиперево вработен во ЈПКД Турија
п.оВасилево, со неограничени овластувања за временски период од 6(шест) месеци, почнувајќи од 15.01.2020 година.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 24-а  став 3 од Законот за јавни претпријатија(Службен весник на РМ бр. 38/96,06/02, 40/03, 49/06,22/07,83/09, 97/10, 06/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Градоначалникот на општина Василево на ден 15.01.2020 годинаго именува за вршител на
должноста директор на ЈПКД Турија п.о Василево Зоранчо Ѓорѓиев од с.Пиперево вработен во ЈПКД Турија-Василево, со неограничени овластувања
за временски период од 6(шест) месеци, почнувајќи од 15.01.2020 година.

Бр.09–55/1 Општина Василево
15.01.2020г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.


