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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 55 stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo  („Slu`ben glasnik na OV“
br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на
општина Василево, [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
26.08.2015 godina

Бр.09–2891/2 Општина Василево
31.08.2015г.  Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Бр.08-2891/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево   Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Одлуката за
пристапување на Општина Василево како
соосновач на Здружение „Локална Акциона
Група Беласица - Огражден“, [to Sovetot
na op[tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 30.08.2015 godina

Бр.09–2892/2       Општина Василево
31.08.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 15 став 1 од
Законот за Локална Самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/2002), и член 15 став 1
од Закон за здруженија и фондации
(„Службен весник на РМ“ бр.52/2010), а во
врска со член 21 од Статутот на Општина
(„Службен гласник“ на Општина Василево
бр. br.4/03, 6/08 i 9/10), Советот на Општина
Василево на седницата одржана на
26.08.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за пристапување на Општина Василево
како соосновач на Здружение „Локална
Акциона Група Беласица - Огражден“

Член 1
Со оваа одлука Општина Василево

пристапува како соосновач на Здружение
„Локална Акциона Група Беласица -
Огражден“ со седиште во Босилово.

Член 2
Со донесување на оваа одлука

Општина Василево станува соосновач на

здружението кое ќе настојува да прерасне
во признаена и регистрирана Локална
Акциона Група во рамки на единствениот
регистар за регистрирање на Локални
акциони групи при Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство,
како дел од спроведувањето на ЛЕАДЕР
како ИПАРД мерка.

За таа цел Општина Василево ќе делегира
и разрешува член кој ќе учествува во
работата на Собранието и Управниот орган
на здружението.

Член 3
Со донесување на оваа одлука Општина
Василево ги остварува следните права и
обврски:

- Да учествува во работата на органите и
телата на здружението.

- Да покренува дискусии и прашања од
делокруг на работа на собранието на
здружението за остварување на целите
и задачите на здружението.

- Да се придржува кон одредбите на
Статутот на здружението.

- Да работи на обезбедување на
материјално-финансиска состојба на
здружението.

- Да привлекува други членови.
- Да се залага на осварување на

програмските цели и задачи на
здружението.

- Да учествува во спроведувањето на сите
ставови и заклучоци донесени од
органите и телата на здружението.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
Гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2892/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za davawe
soglasnost na Правилникот за внатрешна
организација на работните места во ЈОУДГ
„Прва радост“ -Василево, [to Sovetot na
op[tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 26.08.2015 godina

Бр.09–2893/2       Општина Василево
31.08.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

_______________________________

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RМ“ br 5/02), i ~len 21
to~ka 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  donese,

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Правилникот за
внатрешна организација на работните

места во  Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка „Прва Радост“-

Василево

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Правилникот за внатрешна
организација на работните места во
Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка „Прва Радост“-Василево.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`beni
glasnik na Op[tina Vasilevo“.

Бр.08-2893/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za davawe
soglasnost na Правилникот за
систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка „Прва Радост“ -Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.08.2015
godina

Бр.09–2894/2       Општина Василево
31.08.2015г.           Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

________________________________

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02), i ~len 21
to~ka 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  donese,

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Правилникот за
систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за деца -

Детска градинка „Прва Радост“-Василево

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Правилникот за
систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка „Прва Радост“ -Василево.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`beni
glasnik na Op[tina Vasilevo“.

Бр.08-2894/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потреба од определување
на заштитни зони за водно тело
акумулација „Турија“ [to Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 26.08.2015 godina

Бр.09–2895/2       Општина Василево
31.08.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 96 став 1 од Законот
за водите „Службен Весник на Република
Македонија“ бр.87/2008...180/2014),член 62 став
1 од законот за локална самуправа („Службрн
весник на Република Македонија“ бр.5/02) и
член 73 од Статусот на Општина Василево
бр.13/02,18/07,30/08 и 20/2010), а во врска со
барањето на Водостопанство „Струмичко Поле“
Струмица бр.03-10/3 од 09.01.2015 година,
примено во Општина Василево под бр.
Година. Советот на Општина Василево на
седницата оддржана на 26.08.2015   година
донесе

О Д Л У К А
За утврдување на употреба од определување на

заштитни зони за водно тело акомулација
„Турија“

Член 1
  Со оваа одлука се утвдува потребата од

определување на заштити зони за водно тело
акомулација „Турија“ чија што вода се користи
за консумирање од страна на човекот и од која
со вода се снабдува дел од населението во
општина Струмица и општина Василево.

Член 2
         Потребата за определување на заштитни
зони на водно тело акомулација „Туриј“ од
страна на општина Василево е причина што дел
од сливното поидрачје на акомулацијата зафаќа
простор од територијата на општина Василево.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од

осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2895/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево    Дајанчо Ефтимов с.р

* *  *

Gradona~alnikot na Op[tina Vrz
osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot
za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
RM“ br. 05/02) ~len 55 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 { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za davawe
soglasnost na Финансискиот Извештај на JP
„Turija“ Vasilevo за I полугодие од 2015
година, [to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
26.08.2015 godina

Бр.09–2896/2       Општина Василево
31.08.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02), ~len 23-а
став 1 od Zakonot za дополнување на Законот
за javnite pretprijatija („Slu`ben vesnik
na RM“ br 22/07) i ~len 21 to~ka 29 od
Statutot na Op[tina Vasilevo „Slu`ben
glasnik na OV“ br. 04/03,08/06 и 09/10 ),
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Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata
redovna sednica  donese,

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Финансискиот
Извештај на JP „Turija“ Vasilevo за I

полугодие од 2015 година

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Финансискиот Извештај на JP
„Turija“ Vasilevo за I полугодие од 2015
година br. 05-815/2 od 06.08.2015 godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ]e se  objavi vo „Slu`beni
glasnik na Op[tina Vasilevo“.

Бр.08-2896/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево     Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Одлуката за
odobruvawe na finansiskи средства на
ловечкото друштво ,,Фазан “ - Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
26.08.2015 godina

Бр.09–2897/1       Општина Василево
31.08.2015г.             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
одржана на 26.08.2015 година ја donese
следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на

ловечкото друштво ,,Фазан“ - Василево

~len 1
                   So ovaa Odluka Советот на
op[tina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 35 000 denari на
ловечкото друштво ,,Фазан “ - Василево.

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se

odobruvaat na ловечкото друштво ,,Фазан“ -
Василево за организирање на традиционалниот
турнир на глинени гулаби од меѓународен
карактер по повод 8-ми Септември денот на
независноста на Република Македонија.

~len 3
Finansiskite sredstva ]e se

obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo
za 2015 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik
na Op[tina Vasilevo.

Бр.08-2897/2 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina 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 Решението za
razreшuvawe i imenuvawe na претседател
na Komisijata за земјоделие и заштита на
животните и растенијата, [to Sovetot na
op[tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 26.08.2015 godina

Бр.09–2898/2       Општина Василево
31.08.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 toчka
15  od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 21
точка 42 od Statutot na opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo“
br.4/03, 08/06 ), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata редовна седница одржана
на 26.08.2015 година  go donese slednoto

RE{ENIE
za razre[uvawe i imenuvawe na претседател
na Komisijata за земјоделие и заштита на

животните и растенијата

1.Se razre[uva претседателот na Комисијата
за земјоделие и заштита на животните и
растенијата:

- Илчо Колев - претседател;

2.Za претседател на Комисијата за земјоделие
и заштита на животните и растенијата se

imenuva:

- Иван Ристов - претседател

и истиот станува претседател на
Комисијата за земјоделие и заштита на
животните и растенијата во состав:

-Драги Митев - претседател
- Јован Пелтековски - член
-Марјан Јанев – член
-Сашко Димитриев - член

3. Ovaa Решение vleguva vo sila  od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ]e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo".

Бр.08-2898/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево   Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Решението za
razre[uvawe i imenuvawe na член на
Комисијата za urbanizam, komunalni
dejnosti i za[titata na `ivotnata sredina,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.08.2015
godina

Бр.09–2899/2       Општина Василево
31.08.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 toчka 15
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 21
точка 42 od Statutot na opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo“
br.4/03 ,08/06 ), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata редовна седница одржана
на 26.08.2015 година  go donese slednoto
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RE{ENIE
za razre[uvawe i imenuvawe na член na

Komisijata za urbanizam,komunalni
dejnosti i za[titata na `ivotnata sredina

1.Se razre[uva членот na Комисијата za
urbanizam,komunalni dejnosti i za[titata

na `ivotnata sredina:

- Илчо Колев - член;

2.Za член на Комисијата za urbanizam,
komunalni dejnosti i za[titata na

`ivotnata sredina se imenuva:

- Иван Ристов - член

3. Ovaa Решение vleguva vo sila  od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ]e se objavi vo
„Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo“.

Бр.08-2899/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Одлуката за
odobruvawe na finansiskи средства на
Пинпонгарскиот клуб за лица со
инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од
Струмица, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 26.08.2015 godina

Бр.09–2900/2       Општина Василево
31.08.2015г.             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
одржана на 26.08.2015 година ја donese
следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на

Пинпонгарскиот клуб за лица со
инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од

Струмица

~len 1
                   So ovaa Odluka Советот на
op[tina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 10.000,00 denari на
Пинпонгарскиот клуб за лица со
инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од
Струмица.

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se

odobruvaat na Пинпонгарскиот клуб за лица
со инвалидитет „Астраионспорт Плус“ од
Струмица за набавка на рекети за учество на
меѓународно првенство во Маторушка- Србија.

~len 3
Finansiskite sredstva ]e se

obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo
za 2015 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik
na Op[tina Vasilevo.

Бр.08-2900/1 Совет на општина Василево
31.08.2015г. Претседател,
 Василево  Дајанчо Ефтимов с.р


