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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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За прифаќање на дадената и потпишаната
свечена изјава на член на Советот на
општина Василево

Решение за објавување на Заклучокот за престанок
и верификација на мандат на член на Совет
Се објавува Заклучокот за престанок и верификација
на мандат на член на Совет, што Советот на Општина
Василево го донесе на седницата одржана на ден
21.09.2018 година.
Бр.08-1377/2
31.10.2018 г.
Василево

Се објавува Заклучокот за прифаќање
на дадената и потпишаната свечена изјава на
член на Советот на општина Василево што
Советот на општина Василево го донесе на
седницата одржана на ден 31.10.2018 година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Бр.08-1378/2
31.10.2018 г.
Василево

Врз основа на член 155 од Изборниот законик
(“Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член 46 став 1 алинеја
1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на
РМ“. бр. 5/02), член 21 од Статутот на општина
Василево (“Сл.гласник на општина Василево “ бр.
/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на
седницата одржана на ден 31.10.2018 год. донесе:

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 38 став 1 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 20 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
о 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
За престанок и верификација на мандат на член на
Совет

ЗАКЛУЧОК
За прифаќање на дадената и потпишаната
свечена изјава на член на Советот на
општина Василево

Член 1
На Костадинка Печеникова и престанува мандатот
член во Советот на општина Василево, поради
поднесена оставка.

Член 1
Со овој Заклучок се прифаќа и потпишува
свечената изјава на член на Советот на Општина
Василево, Тони Малчев.

Член 2
Мандатот член на Совет му престанува од 31.10.2018
година.
Член 3
Се верификува мандатот на членот на Советот на
општина Василево Тони Малчев.

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Член 4
Мандатот на именованата ќе трае до завршување на
мандатот на Советот.

Бр. 08-1377/1
31.10.2018 г
Василево

Бр. 08-1378/1
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Совет на општина Василево
Претседател
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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Бр. 08-1379/1
31.10.2018 г
Василево

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за усвојување
на кварталниот извештај за извршување на
Буџетот за 2018 година на општина Василево
за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018
година (К1)

**

Се објавува Заклучокот за усвојување
на кварталниот извештај за извршување на
Буџетот за 2018 година на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.09.2018
година (К1) донесен на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година
Бр. 08-1379/2
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

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 единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ “ бр.
61/04) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
о 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за
извршување на Буџетот за 2018 година на
општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.09.2018 година (К1)
Член 1
Со овој Заклучок се усвојува кварталниот
извештај за извршување на Буџетот за 2018
година на општина Василево за период од
01.01.2018 година до 30.09.2018 година (К1).
Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот за 2018
година на општина Василево за период од
01.01.2018 година до 30.09.2018 година (К1).
Член 3
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период од 01.01.2018 година до 30.09.2018
година (К2)

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Член 3
Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за усвојување
на кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.09.2018
година (К2)

Бр. 08-1380/1
31.10. 2018
Василево

Се објавува Заклучокот за усвојување
кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.09.2018
година (К2) донесен на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година.

Бр. 08-1380/2
31.10.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------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 единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ
“ бр. 61/04) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
о 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за
доспеаните а ненамирени обврски на
општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.09.2018 година (К2)
Член 1
Со овој
Заклучок се усвојува
кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.09.2018
година (К2).
Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и
Кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
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состојбата на задолжувањето на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до
30.09.2018 година (К3).

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02)
и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Член 3
Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за усвојување на
кварталниот извештај за промените на состојбата
на задолжувањето на општина Василево за период
од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (К3)

Бр. 08-1381/1
31.10.2018 г
Василево

Се објавува Заклучокот за усвојување
на кварталниот извештај за промените на состојбата на
задолжувањето на општина Василево за период од
01.01.2018 година до 30.09.2018 година (К3) донесен
на четиринаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 31.10.2018 година.

Бр. 08-1381/2
31.10. 2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

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 единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ
“ бр. 61/04) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
о 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за
промените на состојбата на задолжувањето
на општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.09.2018 година (К3)
Член 1
Со овој
Заклучок се усвојува
кварталниот извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до
30.09.2018 година (К3).

Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и
Кварталниот извештај за промените на
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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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката
за одобрување на финансиски средства на
Игор Велков од с.Чанаклија
Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Игор Велков од
с.Чанаклија,
донесена на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година.
Бр. 08-1382/2
31.10.2018 г
Василево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02)
и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката
за одобрување на финансиски средства на Милена
Ристова од с.Владевци
Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Милена Ристова од
с.Владевци, донесена на четиринаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
31.10.2018 година.
Бр. 08-1383/2
31.10.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

----------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02)
и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10), Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 31.10.2018 година,
донесе
Одлука
за одобрување на финансиски средства на Игор
Велков од с.Чанаклија
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во
висина од 5.000 денари на Игор Велков од с.Чанаклија.
Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Игор
Велков од с.Чанаклија за лекување.
Член 3
Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Василево за 2018 година.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување
во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр. 08-1382/1
31.10.2018 г
Василево

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02)
и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10), Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 31.10.2018 година,
донесе
Одлука
за одобрување на финансиски средства на Милена
Ристова од с.Владевци
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во
висина од 5.000 денари на Милена Ристова од
с.Владевци.
Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на
Милена Ристова од с.Владевци за лекување.
Член 3
Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Василево за 2018 година.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување
во „Службен гласник на општина Василево“.
Бр. 08-1383/1
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
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Бр. 08-1384/1
31.10.2018 г
Василево

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката
за одобрување на финансиски средства на
Крсто Ѓеоргиев од с.Василево

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Василево за 2018 година

Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Крсто Ѓеоргиев од
с.Василево,
донесена на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година.

Бр. 08-1384/2
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Се објавува Одлуката за измена на
распоредот на
средствата на Буџетот на
Општина Василево за 2018 година донесен на
четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018
година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Бр. 08-1385/2
31.10.2018 г
Василево

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02)
и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10), Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 31.10.2018 година,
донесе

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Одлука
за одобрување на финансиски средства на Крсто
Ѓеоргиев од с.Василево
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во
висина од 10.000 денари на Крсто Ѓеоргиев од
с.Василево.
Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Крсто
Ѓеоргиев од с.Василево за обнова на опожарена куќа.
Член 3
Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Василево за 2018 година.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување
во „Службен гласник на општина Василево“.

12

Br.11

06 ноември 2018 g.

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 21
став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево (Сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10)
Советот на Општина Василево на 14-та седница одржана на 31.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година
Член 1
Со ова одлука се врши измена распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2018 година на
следниот начин:
Програма
Потставка
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
401130 Основни плати – вработени
402110 Основни придонеси за ПИО
421110 Електрична енергија
423110 Канцелариски материјали
424210 Одржување на згради
425760 Превозни услуги во образованието
426410 Објавување огласи

Буџет

Самофина.

Дотации

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

- 1 100.191
- 299.809
900.000
110.000
35.000
320.000
35.000

0

0

0

Донации

0
0
0
0
0
0
0
0

Кредити

0
0
0
0
0
0

0
0

Член 2
Ова одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина
Василево.
Бр. 08-1385/1
31.10.2018
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев

** *
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа Законот за локална
самоуправа ( Службен весник бр.05/02) и член
39 став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Член 1
Се утврдува потребата од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект на
К.П.бр.960 во КО Добрашинци вон г.р. со право
на сопственост на барателот на легализацијата
на бесправниот објект лицето Наби Асанов од
Добрашинци бр.139.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект на К.П.бр.960 во КО
Добрашинци вон г.р.

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

Се објавува Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на К.П.бр.960 во КО Добрашинци вон
г.р. донесена на четиринаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
31.10.2018 година.
Бр. 08-1386/2
31.10.2018 г
Василево

Бр. 08-1386/1
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа Законот за локална
самоуправа ( Службен весник бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект на К.П.бр.959/1 во КО
Добрашинци вон г.р.

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 21 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10), а согласно
со член 4 став 1 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник
на Република Македонија“ број 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), и член 2
од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и
64/15), Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 31.10.2018
година, донесе

Се објавува Одлуката
за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на К.П.бр.959/1 во КО
Добрашинци
вон
г.р.
донесена
на
четиринаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 31.10.2018 година.
Бр. 08-1387/2
31.10.2018 г
Василево

О Д Л У К А
За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект на К.П.бр.960 во КО
Добрашинци вон г.р.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 21 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10), а согласно
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со член 4 став 1 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник
на Република Македонија“ број 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), и член 2
од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и
64/15), Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 31.10.2018
година, донесе

О Д Л У К А

безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита,
донесено на четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018 година.
Бр. 08-1388/2
31.10.2018 г
Василево

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) и член
21 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 31.10.2018 година, донесе

За утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на
К.П.бр.959/1 во КО Добрашинци вон г.р.
Член 1
Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на К.П.бр.959/1 во КО
Добрашинци вон г.р. со право на сопственост на
барателот на легализацијата на бесправниот
објект лицето Нури Рифадов од Добрашинци
бр.86.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.
Бр. 08-1387/1
31.10.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на претседател на
Комисијата за јавна безбедност, безбедност во
сообраќајот и противпожарна заштита
Член 1
Се разрешува претседателот на Комисијата за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна заштита:
-Наташа Велкова.
Член 2
За претседател на Комисијата за јавна безбедност,
безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
се именува:
-Христина Гошева.
Член 3
Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
општина Василево.
Бр. 08-1388/1
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Совет на општина Василево
Претседател
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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02)
и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
за разрешување и именување на претседател на
Комисијата за јавна безбедност, безбедност во
сообраќајот и противпожарна заштита

РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
за разрешување и именување на член на
Комисијата за земјоделие и заштита на
животната средина

Се објавува Решението за разрешување и именување
на претседател на Комисијата за јавна безбедност,
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Се објавува Решението за разрешување и
именување на член на Комисијата за земјоделие
и заштита на животната средина, донесено на
четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018
година.
Бр. 08-1389/1
31.10.2018 г
Василево

за разрешување и именување на член на
Комисијата за мандатни прашања избори и
именувања
Се објавува Решението за разрешување и
именување на член на Комисијата за мандатни
прашања избори и именувања, донесено на
четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018
година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Бр.08-1390/2
31.10.2018 г.
Василево

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) и член
21 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 31.10.2018 година, донесе

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 31.10.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Комисијата за земјоделие и заштита на животната
средина

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Комисијата за мандатни прашања избори и
именувања

Член 1
Се разрешува член на Комисијата за земјоделие и
заштита на животната средина:
-Наташа Велкова.

Член 1
Се разрешува член на Комисијата за мандатни
прашања избори и именувања:

Член 2
За член на Комисијата за земјоделие и заштита на
животната средина се именува:

-Наташа Велкова.

-Христина Гошева.

Член 2
За член на Комисијата за мандатни прашања
избори и именувања се именува:

Член 3
Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Бр. 08-1389/1
31.10.2018 г
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

-Христина Гошева.
Член 3
Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Василево.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Бр. 08-1390/1
31.10.2018 г
Василево

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Совет на општина Василево
Претседател
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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
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4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
за разрешување и именување на член на
Комисијата за Статут и прописи

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишниот извештај за работа на ООУ
„Гоце Делчев“ с.Василево за учебната
2017/2018 година

Се објавува Решението за разрешување
и именување на член на Комисијата за Статут и
прописи, донесено на четиринаесетата седница
на Советот на Општина Василево, одржана на
ден 31.10.2018 година.
Бр.08-1391/2
31.10.2018 г.
Василево

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Годишниот извештај за работа на ООУ Гоце
Делчев с.Василево за учебната 2017/2018
година, донесен на четиринаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
31.10.2018 година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Бр.08-1392/2
31.10.2018 г.
Василево

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) и член
21 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 31.10.2018 година, донесе

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 31.10.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Комисијата за Статут и прописи

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за
работа на ООУ „Гоце Делчев“ с.Василево за
учебната 2017/2018 година

Член 1
Се разрешува член на Комисијата за Статут и прописи:
-Наташа Велкова.

Член 1
Со овој
Заклучок се усвојува Годишниот
извештај за работа на ООУ Гоце Делчев
с.Василево за учебната 2017/2018 година
усвоена од Училишнио одбор при ООУ Гоце
Делчев с.Василево

Член 2
За член на Комисијата за Статут и прописи се именува:
-Христина Гошева.
Член 3
Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Бр. 08-1391/1
31.10.2018 г
Василево

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Бр. 08-1392/1
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02)
и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
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РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за усвојување на
Извештајот од спроведена самоевалуација на ООУ
„Гоце Делчев“ с.Василево за период 2016-2018
година

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување
на цената за монтажа на канализациони
елементи

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Извештајот од спроведена самоевалуација на ООУ
Гоце Делчев с.Василево за период 2016-2018 година,
донесен на четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018 година.
Бр.08-1393/2
31.10.2018 г.
Василево

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената за монтажа на канализациони елементи
донесен на четиринаесетата седница на Советот
на Општина Василево, одржана на ден
31.10.2018 година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Бр.08-1394/2
31.10.2018 г.
Василево

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) и член
21 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 31.10.2018 година, донесе

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02), и член 21 став 1 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на
општина Василево“ бр 04/03, 08/06 и 09/10),а
согласно член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ бр
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15 и 64/18) Советот на општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година донесе,

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај од спроведена
самоевалуација на ООУ „Гоце Делчев“ с.Василево
за период 2016-2018 година
Член 1
Со овој Заклучок се усвојува за усвојување на
Извештај од спроведена самоевалуација на ООУ Гоце
Делчев с.Василево за период 2016-2018 година
усвоена од Училишнио одбор при ООУ Гоце Делчев
с.Василево

ЗАКЛУЧОК
За давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Турија“
Василево за утврдување на цената за
монтажа на канализациони елементи

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Василево.

Бр. 08-1393/1
31.10.2018 г
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 1
Советот на општина Василево дава согласност
на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД
„Турија” Василево за утврдување на цената за
монтажа на канализациони елементи.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Бр. 08-1394/1
31.10.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Бр. 08-1395/1
31.10.2018 г
Василево

** *

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување
на цената за депонирање на отпад од
животинско потекло

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување
на висина на паричен надоместок за
изработка на шахта за фекална канализација

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената за депонирање на отпад од животинско
потекло донесен на четиринаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
31.10.2018 година.
Бр.08-1395/2
31.10.2018 г.
Василево

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
висина на паричен надоместок за изработка на
шахта за фекална канализација донесен на
четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018
година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02), и член 21 став 1 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на
општина Василево“ бр 04/03, 08/06 и 09/10),а
согласно член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ бр
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15 и 64/18) Советот на општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година донесе,
ЗАКЛУЧОК
За давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Турија“
Василево за утврдување на цената за
депонирање на отпад од животинско потекло
Член 1
Советот на општина Василево дава согласност
на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД
„Турија” Василево за утврдување на цената за
депонирање на отпад од животинско потекло
Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Бр.08-1396/2
31.10.2018 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и член
21 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на општина Василево“ бр 04/03, 08/06 и
09/10),а согласно член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ бр 38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 64/18) Советот на
општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 31.10.2018 година донесе
ЗАКЛУЧОК
За давање согласност на Одлуката на Управниот
одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување на
висина на паричен надоместок за изработка на
шахта за фекална канализација
Член 1
Советот на општина Василево дава согласност на
Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија”
Василево за утврдување на висина на паричен
надоместок за изработка на шахта за фекална
канализација
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за пиење по м3 во населеното место
Трибичино

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Василево.

Бр. 08-1396/1
31.10.2018 г
Василево

Член 1
Советот на општина Василево дава согласност
на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД
„Турија” Василево за утврдување на цената на
водата за пиење по м3 во населеното место
Трибичино

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Бр. 08-1397/1
31.10.2018 г
Василево

** *

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување
на цената на водата за пиење по м3 во
населеното место Трибичино

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената на водата за пиење по м3 во населеното
место Трибичино донесен на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година.
Бр.08-1397/2
31.10.2018 г.
Василево

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување
дополнување на Ценовникот на ЈПКД Турија
за работа на улично осветлување бр.05-138/1
од 05.02.2010 година

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија” Василево за утврдување
дополнување на Ценовникот на ЈПКД Турија за
работа на улично осветлување бр.05-138/1 од
05.02.2010 година донесен на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година.

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02), и член 21 став 1 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на
општина Василево“ бр 04/03, 08/06 и 09/10),а
согласно член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ бр
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15 и 64/18) Советот на општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година донесе
ЗАКЛУЧОК
За давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Турија“
Василево за утврдување на цената на водата

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Бр.08-1398/2
31.10.2018 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), и член
21 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на општина Василево“ бр 04/03, 08/06 и
09/10),а согласно член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ бр 38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12,
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119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 64/18) Советот на
општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 31.10.2018 година донесе

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02), и член 21 став 1 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на
општина Василево“ бр 04/03, 08/06 и 09/10),а
согласно член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ бр
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15 и 64/18) Советот на општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година донесе

ЗАКЛУЧОК
За давање согласност на Одлуката на Управниот
одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување
дополнување на Ценовникот на ЈПКД Турија за
работа на улично осветлување бр.05-138/1 од
05.02.2010 година
Член 1
Советот на општина Василево дава согласност на
Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија”
Василево за утврдување дополнување на Ценовникот
на ЈПКД Турија за работа на улично осветлување
бр.05-138/1 од 05.02.2010 година.

ЗАКЛУЧОК
За давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД „Турија“
Василево за утврдување на висина на
паричен надоместок за изработка на
атмосферски сливник

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Василево.

Бр. 08-1398/1
31.10.2018 г
Василево

Член 1
Советот на општина Василево дава согласност
на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД
„Турија” Василево за утврдување на висина на
паричен
надоместок
за
изработка
на
атмосферски сливник

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Бр. 08-1399/1
31.19.2018 г
Василево

** *

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување
на висина на паричен надоместок за
изработка на атмосферски сливник

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
висина на паричен надоместок за изработка на
атмосферски
сливник
донесен
на
четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018
година.
Бр.08-1399/2
31.10.2018 г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за усвојување на
Финансискиот извештај на ЈПКД Турија за
трето тромесечје за 2018 година од 01.01.2018
година до 30.09.2018 година
Се објавува Заклучок за усвојување на
Финансискиот извештај на ЈПКД Турија за
трето тромесечје за 2018 година од 01.01.2018
година до 30.09.2018 година донесен на
четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018
година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

---------------------------------------
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Бр.08-1400/2
31.10.2018 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Се објавува Одлука за утврдување на приоритет
на проект за изградба на улица во
с.Градашорци, донесена на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година.

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

Бр.08-1401/2
31.10.2018 г.
Василево

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02), член 5
од Законот за изменување и
дополнување на Законот за јавните претпријатија
(“Службен весник на РМ “ бр. 64/18) и член 21 од
Статутот на општина Василево (Службен гласник на
ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана на ден
31.10.2018 година, донесе

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
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 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 31.10.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансискиот извештај на ЈПКД
Турија за трето тромесечје за 2018 година од
01.01.2018 година до 30.09.2018 година

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект за
изградба на улица во с.Градашорци

Член 1
Со овој Заклучок се усвојува Финансискиот извештај
на ЈПКД Турија за трето тромесечје за 2018 година од
01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Василево
дава согласност за утврдување на приоритет на
проект за изградба на улица во с.Градашорци

Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот
извештај на ЈПКД Турија за трето тромесечје за 2018
година од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
.
Член 3
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Василево.

Бр. 08-1400/1
31.10.2018 г
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 2
Оваа Одлука за приоритет на проект ќе се
аплицира врз основа на Јавен повик бр. 07/2018
по мерка 124 од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
донесувањето , а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Василево “.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Бр. 08-1401/1
31.10.2018 г
Василево

** *

Совет на општина Василево
Претседател
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) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за утврдување на
приоритет на проект за изградба на улица во
с.Градашорци

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за давање
согласност за намена на инвестицијата и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за изградба на улица во
с.Градашорци
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** *
Се објавува Одлука за давање
согласност за намена на инвестицијата и за
обезбедени средства за реализација на проектот
за изградба на улица во с.Градашорци, донесена
на четиринаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.10.2018
година.
Бр.08-1402/2
31.10.2018 г.
Василево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука
за одобрување на финансиски
средства на Тоде Витанов од с.Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Се објавува Одлука за одобрување на
финансиски средства на Тоде Витанов од
с.Василево,
донесена на четиринаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 31.10.2018 година..

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 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 о 9/10), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 31.10.2018 година, донесе

Бр.08-1403/2
31.10.2018 г.
Василево

ОДЛУКА
За давање согласност за намена на инвестицијата и
за обезбедени средства за реализација на проектот
за изградба на улица во с.Градашорци

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 31.10.2018 година, донесе

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Василево дава
согласност за намена на инвестицијата и за обезбедени
средства за реализација на проектот за изградба на
улица во с.Градашорци.
Член 2
Оваа Одлука Советот на Општина Василево ја
донесува врз основа на Јавниот повик бр.07/2018 за
доставување на барања за користење на средства по
мерка 124 од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година.

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Тоде Витанов од с.Василево
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски
средства во висина од 5.000 денари на Тоде
Витанов од с.Василево.

Член 3
Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на
барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој за користење на
финансиски средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година заради
реализација на проектот за изградба на улица во
с.Градашорци.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на
Тоде Витанов од с.Василево за лекување.
Член 3
Финансиските средства ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Василево за 2018 година.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
донесувањето ,а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Василево.

Бр. 08-1402/1
31.10.2018 г
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на
објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Бр. 08-1403/1
31.10.2018 г
Василево
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ОДЛУКА
За утврдување приоритет на проект за
изградба на улица во с.Градашорци

** *
Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ’’бр.5/02), член 53 став 3 од Статутот на
Општина Василево, (,,Службен гласник на
ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10) Градоначалникот на
Општина Василево донесе:

Член 1
Со оваа Одлука Градоначалникот на Општина
Василево го утврдува проектот за изградба на
улица во с.Градашорци како приоритет на
проект за доставување на барање до Агенцијата
за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година .

РЕШЕНИЕ
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.о
Василево,
ЕМБГ:HHHHHHHHHHHHH, со неограничени
овластувања за временски период од 6(шест)
месеци, почнувајќи од 22.10.2018 година.
2.Оваа Решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Василево.

Член 2
Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на
барањето до Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој
за користење на финансиски средства од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој 2018 година заради нејзина
реализација , врз основа на Јавен повик бр
.07/2018 за доставување на барања за користење
на средства по мерка 124 од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година .

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Член 3
Носител на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансики
средства е Општина Василево .

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 22.10.2018 година го именува за вршител
на должноста директор на ЈПКД Турија п.о
Василево се именува Зоранчо Ѓорѓиев од
с.Пиперево вработен во ЈПКД Турија
п.оВасилево, ЕМБГ: HHHHHHHHHHHHH, со
неограничени овластувања за временски период
од 6(шест) месеци, почнувајќи од 22.10.2018
година.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
донесувањето , а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево .
Бр.09-1339/1
29.10.2018 г.
Василево

Доставено до:
Зоранчо Ѓорѓиев,
ЈПКД Турија п.о Василево,
Архива,
Бр.09-1288/1
22.10.2018 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

** *
Градоначалникот на Општина Василево врз
основа на член 50 од Законот за локана
самоуправа ( Службен весник на РМ бр . 5/02) и
член 38 од Статутот на Општина Василево (
Службен гласник на ОВ бр .04/03 , 08/06 и 09/10
) , ја донесе следната .
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