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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 и
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. 08-1540/1
30.11.2018 г
Василево

** *

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната програма за
работата на овластениот градежен
инспектор во период од 01.01.2019 година
до 31.12.2019 година

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 и
9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работата
на
овластениот
градежен
инспектор во период од 01.01.2019 година
до 31.12.2019 година донесен на седницата
на Советот на Општина Василево, одржана
на ден 29.11.2018 година.
Бр.08-1540/2
30.11.2018 г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за
социјална заштита во Општина
Василево за 2019 година
Се
објавува
Програмата
за
социјална заштита во Општина Василево за
2019 година, донесена на седницата на
Советот на општина Василево, одржана на
29.11.2018 година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Бр.08-1851/2
30.11.2018 г.
Василево

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

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница
одржана на ден 29.11.2018 година, донесе

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ” бр. 5/02) 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 29.11.2018 година ја донесе
следната:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за
работата на овластениот градежен
инспектор во период од 01.01.2019 година
до 31.12.2019 година

ПРОГРАМА
за социјална заштита во Општина
Василево за 2019

Член 1
Со овој Заклучок се усвојува Годишната
програма за работата на овластениот
градежен инспектор во период од
01.01.2019 година до 31.12.2019 година
.

ВОВЕД
Во насока на подобрување на
условите на локално ниво во сверата на
социјалната заштита, општина Василево
прави напори да во рамките на своите

Член 2
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можности да се вклучи посеофтно и
порганизирно во решавање на проблемите
кои произлегуваат од оваа тематика.
Појдовна основа за тоа е Законот за
социјална заштита и ингеренциите кои
произлегуваат од него, односно во делот на
создадените обврски кон општините да
организираат и обезбедат социјална
заштита согласно специфичните потреби за
социјалната заштита за своите граѓани. .
Согласно
постојниот Закон, општина
Василево во рамките на своите можности и
во зависност од потребите на граѓаните ја
планира и
организира и
спроведува
социјална заштита на граѓаните од своето
подрачје преку донесување сопствени
развојни
програми
согласно
со
специфичните потреби.

04 декември 2018г.
-помош за деца од еднородителски
семејства;
-помош на лица-жртви на семејно
насилство;
-помош на лица изложени на
социјален ризик;
-помош на лица засегнати со
злоупотреба на алкохол и дрога;
-помош на стари лица без семејна
грижа;
Социјалната заштита што ќе се
развива на локално ниво, на граѓаните ќе
обезбеди социјална помош и социјални
услуги кога тие не се во состојба
самостојно да ја остваруваат својата
социјална сигурност и кога се во
исклучително тешка состојба
АНАЛИЗА
НА
ПОТРЕБИТЕ
СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

ЦЕЛИ
Социјалната заштита што ќе се
развива на локално ниво, на граѓаните ќе
им обезбеди социјална помош и социјални
услуги кога тие не се во состојба
самостојно да ја остварат својата социјална
сигурност.
Односно
ќе
обезбеди
организирање на социјалната заштита
преку
организирање и развивање на
облици и форми на давање социјални
услуги на одделни групи на граѓани кои се
нашле во состојба на социјален ризик.
Целни групи кои ке бидат опфатени со
Програмата со социјална заштита се сите
граѓанит од општина Василево кои во
моментот на своето живеење и делување
биле зафатени или погодени од одредени
социјални ризици.

ОД

Општина Василево според бројот на
населението од последниот попис во 2002
година брои 12 121 жители со 15-ет
населени места.
За да се изработи социјална карта на
граѓаните на општина Василево потребни
се подолгорочна анализа на социјалните
ризик фактори, што во моментот не сме во
можност да го направиме. Општината се
уште не располага со свои податоци и
евиденција за сите социјални категории на
своето подрачје и работи само со подесени
одредени барања од оваа област.За
порганизирана социјална заштита ги
кориситме податоците од Проектот Заедно
сме посилни во кои беа опфатни четри
категории на социјално ранливи групи.
Проектот се реализираше за
потребите на Општината со цел да се
утврдат најзастапените социјално ранливи
категории на теренот на општина Василево.
Најзастапени
од
социјално
ранливите категории на групи се:
- стари лица без семејна грижа;
- деца со посебни потреби;
- лица со телесна попреченост;
- деца со еднородителски семејства;.
Од наведените категории најзастапени се
стари лица без семејна грижа.
Според потребите на социјално ранливите
категории се еведентирани следниве
потреби:

ПРИОРИТЕТИ
Со Програмата се предвидува
фокусот на активностите на општина
Василево во областа на социјалната
заштита, да биде насочен кон остварување
на приоритетните цели на оваа Програма и
тоа:
-создавање на услови за помагање
на деца на улица (деца без родители и
родителска грижа);
-помош за лица со инвалидност;
-помош за деца со воспитносоцијално проблеми;
-помош за деца со пречки во
менталниот и телесниот развој;

4

Br.12
Р.Бр,
1.

2.

3.

04 декември 2018г.

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo
социјално
ранливи
категории
стари лица без семејна
грижа

лица
со
попреченост

телесна

деца со посебни потреби

4.

потреби

%

-потреба од посета на лекар во
домашни услови
-нередовност во снабдување на храна и
лекови
-неможност за одржување хигена во
својот дом
-чуство на осаменост и отфрленост
-минимални пензии

1,84

-постојани приматели на социјална
парича помош
-многу малку има запослено лица од
оваа група и покрај сите услови кои ги
нуди држават,запослувањето на
ваквите лица е многу малку

0,87

-обезбедени со социјална парична
помош
-потреба од дополнителни услуги

деца со еднородителски
семејства
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

-

не
обезбедени
со
финансиски средства

0,20

доволно 0,02

Финансиските средства потребни за релизација на Програмата за потребите на граѓаните од
областа на социјална заштита во Општина Василево за 2019 година, ќе се обезбедат од Буџетот на
Општина Василево за 2019 година.
Вкупно обезбедени финансиски средства:
-од Буџетот на општина Василево ----------------------------------720 000 денари.
Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во
исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:
1. Лица со телесна попреченост -----------------------------------од 1000 до 3000 денари
2. Деца на улица ( деца без родители и родителска грижа-- од 1000 до 3000 денари
3. Деца со посебни потреби --------------------------------------- од 1000 до 3000 денари
4. Деца со воспитно-социјални проблеми---------------------- од 1000 до 3000 денари
5. Деца од еднородителски семејства --------------------------- од 1000 до 3000 денари
6. Лице изложени на социјален ризик -------------------------- од 1000 до 3000 денари
7. Стари лица без семејна грижа --------------------------------- од 1000 до 3000 денари
8. Лица со здраствени проблеми --------------------------------- од 1000 до 3000 денари
9. Лица погодени од елементарни непогоди ------------------ од 1000 до 3000 денари
Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот на општина
Василево, секое барање поединачно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на
граѓанинот.
Програмата за социјална заштита за 2019 година ќе се реализира со следната динамика,
потребните средства и начинот на обезбедување на истатa:
Р.

Активности

Период

Носител

Обезбедување на средства
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МТСП
Помош на
ранливи групи
Елементарни
непогоди
Клубови за стари
лица
Вршење превоз
на храна за
народна
кујна

3

Лица со посебни
потреби
Лица со телесна
попреченост
Подобрување на
услови за живот
Посета на
семејства и
установи
Услуги на
ранливи групи

Општина

Донации

Вкупно

Општина
12 м.

Деца од
еднородителски
семејства
Лица изложени на
социјален ризик
2

04 декември 2018г.

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

50 000

50 000

20 000

20 000

30 000

30 000

30 000

30 000

50 000

50 000

Општина
12 м.

70 000

30 000

100 000

40 000

40 000

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

10 000

10 000

50 000

50 000

Општина
12м.

Лица со
здраствени
проблеми
Сервисни служби
за домаша нега и
помош
Трибини за
семејно
насилство и
малолетнничка
деликвенција

По
потреба

Социјални пакети
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмат за социјалната заштита
на Општина Василево за 2019 влегува во
сила осмиот ден од денот на објавување во
,,Службен гласник на Општина Василево”
Бр. 08-1541/1
30.11.2018 г
Василево

вршење на работите, одржување на постоечките
и поставување на соодветни садови за фрлање
на отпадоци на јавните површини и на
отворените простори пред јавните објекти.
Согласно одредбите на Законот за комунални
дејности ( Сл. Весник на РМ бр.95/12, 163/13 и
42/14) постојат повеке видови на објекти на
комуналната инфраструктура кои служат за
задоволување на заедничката потрошувачка и
според Законот за Јавна чистота ( Сл. Весник на
РМ бр.130/10 пречистен текст, 23/11, 80/12,
163/13, 26/15, 147/15 и 31/16) се уредуваат
условите и начинот на одржувањето на јавната
чистота, површините и објектите на кои се врши
одржувањето на јавната чистота, собирање на
смет и чистење на снег и мраз во зимски услови.
Овие надлежности се од јавен интерес и се
обврска на единиците на локалната самоуправа.
Одржувањето на објектите на заедничката
комунална потрошувачка е континуиран процес
како и одржувањето на јавната чистот, кој
обезбедува трајно и квалитетно чистење на
јавните површини, на отворените простори на
јавните објекти и на дворните површини на
колективните и индивидуалните објекти за
домување.
Сопствениците,
односно
корисниците на отворени простори на јавните
објекти и на дворните површини на
колективните и индивидуалните објекти за
домување се должни истите уредно да ги
одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот
од истите.
Одржувањето на објектите на заедничката
комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во
општина Васаилево го врши ЈПКД „Турија“ –
Василево, за сметка на општина 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 и 9/10), Градоначалникот на Општина
Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за заедничка
потрошувачка во oпштина
Василево за 2019 година
Се објавува Програмата за заедничка
потрошувачка во Општина Василево за 2019
година, донесена на седницата на Советот на
општина Василево, одржана на 29.11.2018
година.
Бр. 08-1542/2
30.11.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02) и
член 21 од Статутот на Општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10
), Советот на општина Василево на својата
редовна седница одржана на 29.11.2018 година
ја донесе следната:

II.
Видови на објекти и услуги кои спагаат
во
задоволувањето
на
заедничката
потрошувачка
Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма
се:
Локални патишта и улици со
вертикална и хоризонтална сигнализација,
велосипедски патеки, кејови и јавни површини;
Гробишта;
Паркови, зелени површини, парк шуми
и
рекреативни
зелени
површини
и
карактеристични пејсажи;
Рекреативни
објекти
(
детски
игралишта, спортски патеки и игралишта) и
Одводни канали и речни корита.

ПРОГРАМА
за заедничка потрошувачка во oпштина
Василево за 2019 година
I.

Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат објектите и
активностите за орджување на заедничката
потрошувачка во Општина Василево за 2019
година, видот и обем на работите што треба да
се извршат, финансиските средства временски
рокови за извршување, динамика, начин на

Одржувањето на сите овие објекти спагаат во
услуги кои ЈП Турија ги врши за сметка на
оптина Василево.
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III.
Oбем, динамика
извршување на работите.

и

начин

правните лица.( согласно одлуката која е
донесена по 20 денари месечно).
- 2891 домакинства
х
240 денари
=
693.840 денари
67 правни лица х 240 денари
=
16.080 денари
вкупно
денари. -----------709.920 денари.

на

Одржувањето на објектите на заедничката
комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во
општина Василево ќе се врши по следниот обем
и динамика:
Двапати годишно ќе се косат банкините
на локални патишта и улици;
Еднаш годишно ќе се обновува и
поправа
вертикална
и
хоризонтална
сигнализација;
Еднаш месечно косење на зелените
површини во сите населени места;
Трипати месесечно чистење на влезната
улица во с Василево до Домот на култрурата,
тротоарите и паркинг просторот пред
Училиштето;
Еднаш месечно чистење и косење на
гробишта во сите населени места;
Еднаш месечно чистење и косење на
фудбалските терени во сите населени места;
Еднаш годишно чистење на одводни
канали и речни корита во сите населени места
Двапати годишно во месец април - мај
и септември - октомври ќе се изврши сечење на
гранки на дрвја кои сметат на влезните локални
патишта во сите населени места.
За одржување на јавната чистота на
јавните површини ќе се постават садови –
корпи за фрлање на отпадоци во сите населени
места;
Во
општинскиот
центар
и во
централните делови на населените места ќе се
постават контејнери и пепелници за гаснење и
фрлање на догорчиња од цигари.
За одржување на јавната чистота, ќе се
набават и постават канти – садови од 120
литри, одреден број на контејнери од 1,1 тони.
Одржувањето на објектите на заедничката
комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во
општина Васаилево ќе се врши дење во работно
време од 8,00 до 16,00 часот.
IV.

04 декември 2018г.
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Финансиски средства

Овие прибрани финансиски средства ќе се
користат за одржувањето на објектите на
заедничката
комунална
потрошувачка
и
одржувањето на јавната чистота на јавните
површини во општина Васаилево.
V .Завршни одредби
Програмата за заедничка комунална
потрошувачка во Општина Василево за 2019
година влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен гласник на Општина
Василево “.
Бр. 08-1542/1
30.11.2018 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 и 9/10),
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за одржување на
локалните патишта и улици во општина Василево
за 2018/2019 година во зимски услови

Се објавува Програмата за одржување на локалните
патишта и улици во општина Василево за 2018/2019
година во зимски услови, донесена на седницата на
Советот на општина Василево, одржана на 29.11.2018
година.

Финансиските средства потребни за реализација
на Програмата за заедничка потрошувачка во
Општина Василево за 2019 година ќе се
обезбедат
од домакинствата и правните
субјекти во сите населени места во Општина
Василево.
Овие средства ќе ги наплака општина Василево
еднаш годишно по 240 денари од домакинство и

Бр. 08-1543/2
30.11.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

---------------------------------------
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Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02) и
член 21 од Статутот на Општина Василево (
Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10
), Советот на општина Василево на својата
редовна седница одржана на 29.11.2018 година
ја донесе следната:

Претпријатие со кое општина Василево
има склучено договор за реализација на
програмата;
ја реализира програмата во целост;
врши набавка и складирање на сол и
песок и се грижи за правилно и навремено
расфрлање;
организира редовна приправност со
потребна опрема алат, резервни делови и
стручен кадар за обезбедување исправност на
сопствената механизација;
врши посипување на сол и песок;
го расчистува снегот од коловозните
ленти во населените места;
ги прочистува главните одводни
пропусти за прифаќање на вишокот вода од
обилни врнежи на дожд и снег;
врши сечење и отстранување на
паднати дрвја и гранки од коловозите и
тротоарите.

ПРОГРАМА
за одржување на локалните патишта и улици
во општина Василево за 2018/2019 година во
зимски услови
1.ОПШТ ДЕЛ
Со оваа Програма се предвидува обемот,
динамиката и начинот и одржувањето на
локалните патишта и улиците во населените
места во општина Василево во зимски услови за
2018/2019 година.
Во оваа програма нема да биде опфатен
магистралниот пат А-4 кој минува низ нашата
општина од с.Дукатино до с.Добрејци и
регионалниот пат од А-4 до Културен дом
Василево бидејќи ингеренциите за зимско
одржување на магистралните и регионалните
патишта спаѓаат во надлежност на ЈП
"Македонија пат" - Скопје подружница Штип испостава Струмица.
Програмата има за цел да предвиди
активности за ефикасно организирање и
функционирање на сите правни и физички лица
преку:
дефинирање на работите и обврските за
сите учесници со нејзината реализација;
определување на обемот на работите и
нивото на чистење на снегот и голомразицата од
коловозните површини;
определување
на
потребните
финансиски средства.
2.ОРГАНИЗАЦИОНА
УЧЕСНИЦИТЕ

ПОСТАВЕНОСТ

04 декември 2018г.

Други учесници
ЕВН - Струмица ги расчистува нивните
објекти и електроинсталациите од обилни
снегови.
Т-хоме ги расчистува нивните објекти и
телефонските инсталации;
Другите кабловски оператори ги
расчистува нивните објекти и телефонските
инсталации.
Претпријатијата,
училиштата
и
граѓаните сопственици или корисници на згради
и простории (продавници, самопослуги,
ресторанти, кафе барови, флиперџилници и
друго) превземат мерики за чистење на снегот
пред своите објекти.
Граѓаните,
сопственици
на
индивидуални стабени објекти го чистат снегот
и голомразицата од тротоарите и приодните
места пред своите стамбени објекти.
МВР Струмица - Сообраќајна полиција го
контролира и регулира сообраќајот на
сообраќајниците и секогаш ќе биде во
непосредна врска со сите задолжени субјекти за
реализација на оваа Програма, преку контакт
телефон 354 - 444 и 070-310-110 Градоначалник на општина Василево, Марјан
Јанев, и директорот на ЈПКД Турија Василево,
Зоран Георгиев, телефон 078/285-391.

НА

Преку
организационата
поставеност
на
учесниците ќе бидат дефинирани работите и
задолженијата
на
директните
учесници
вклучени во реализацијата на оваа Програма.
Општина Василево
ја изготвува Програмата;
склучува договори со фирми за
реализирање на сите активности предвидени со
Програмата;
врши стручен надзор во извршувањето
на Програмата;
преку
средствата
за
јавно
информирање, информира за обврските на
зимските служби и обврските на учесниците;
учествува во финансирањето на
активностите;

3.ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ
Обемот на одржување на улиците во населбите
зависи од:
густината на населението;
фреквенцијата на луѓе и моторни
возила;
видот и бројот на инфраструктурните
објекти;
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коловозните ленти како улици за
оспособување се вкупно 15 км во 15 населени
места;
коловозните ленти како локални
патишта за оспособување се вкупно 37 км.
Расчистувањето на коловозните површини ќе се
одвива по приоритетна листа.

04 декември 2018г.
објекти: училишта, амбуланти, гробишта и
бунарите за вода.
Во оваа приоритетна група влегуваат: улиците
во :
1.Василево
- улицата од училиштето, покрај отворениот
канал;
-од поштата до Стадион Цар Самоил
-од културниот дом до 11 Септември
-од училиштето до Мис Стон.
2.Градошорци
- улицата од центарот до Чифликот
-улицата од главниот пат до училиштето
-улица 6 ( Варваричка маала)
-улица 5 индустриска зона Градошорци кон
Фоли ком
3.Пиперево
- улицата до гробиштата и спортското
игралиште;
-улицата од центарот до Славе Гоџиров;
-улицата од центарот до крајот.
4.Ангелци
- улицата од главниот пат до гробиштата;
-улицата од главниот пат до манастирот;
-улицата од главниот пат до Партиков Андро
5.Нова Маала
- улица од центарот до гробишта.
6.Сушево
-од центарот до трафостаница 2
-улицата покрај поројот од левата страна до
гробиштата
-улица покрај поројот од десната страна

4. ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА
за зимско одржување на улици во населбите и
локалните патишта во општина Василево
За нормално одвивање на сообраќајот на
улиците и на локалните патишта во зимски
услови при врнежи на снег и голомразица
потребно е зимско одржување.
Одржувањето ќе се извршува со машинско
чистење на снегот од Коловозот, расфрлање на
сол и песок по отстранувањето на снегот и
рачно чистење на одредени места.
Според важноста на локалните патишта и улици
интензитетот на сообраќајот и местоположбата
на истите, тие можат да се поделат во 2
приоритетни групи на одржување.
Прв приоритет
Во првата приоритетна група спаѓаат сите
локални патишта и главните улици во населбите
кои овозможуваат влез и излез.
Тоа се:
Од Магистрален пат А-4 - до с.
Седларци кој минува низ
населените места
Градошорци и Ангелци;
- Од Магистрален пат А-4 - до с. Нова Маала кој
минува низ село Доброшинци;
- Од локален пат Доброшинци - Нова Маала до
с. Чанаклија;
- Од локален пат во с. Доброшинци до с. Висока
Маала;
- Од културен дом во Василево до ОУ "Герас
Цунев" во с. Пиперево;
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.
Дукатино;
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.
Радичево;
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.
Владевци;
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.
Сушево;
- Од културен дом во с. Градошорци до
центарот на с. Едерниково;
- Од с.Гечерлија до центарот на с. Чанаклија;
- Од клучката пред с.Едерниково до влезот во
с.Требичино.

7.Радичево
-од центарот до гробиштата
8.Владевци
-од ценатрот до гробиштата
9.Дукатино
- од центарот до гробиштата
Со расчистување на улиците од првиот и
вториот приоритет, сообраќајот може да се
одвива несметано во сите правци.
5. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ
Оспособувањето на коловозите се врши во
зависност од временските услови и тоа:
-прва состојба на готовност - е состојбата на
присуство на голомразица и снежни врнежи до
20 см;
-втора состојба на готовност - е состојба на
присуство на голомразица и снежни врнежи над
20 см.
Оспособувањето на коловозите во прва и втора
состојба на готовноста го врши ЈП "Турија"
Василево со
кое општина Василево има
склучено договор.
Начинот на организација го врши Директорот
на ЈП "Турија" Василево, по наредба на
Градоначалникот на општина Василево.

Втор приоритет
Во втор приоритет спаѓаат улиците низ
населените места кои водат до виталните
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6. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА
ПОДГОТОВКА
И
РЕАЛИЗАЦИЈА
НА
ПРОГРАМАТА
Финансирањето на активностите предвидени со
оваа Програма се врши од средствата од
Агенцијата за државни патишта специјално
наменети за зимско одржување на локални
патишта и улици.
Се задолжува ЈП Турија Василево веднаш да
изврши набавка на 300 кгр сол и песок 10 м3.
Минимални финансиски средства кои се
потребни за реализација на програмата се
400.000,00 денари.

--------------------------------------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 29.11.2018
година, донесе

7.
ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И
НАДЗОР
Извршувањето на Програмата го врши општина
Василево преку ЈП "Турија" Василево.
Надзор врз извршувањето на програмата врши
Градоначалникот на општина Василево.
8.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила веднаш по
усвојувањето од Советот на општина Василево,
а ќе се објави во "Службен гласник на ОВ".
Бр. 08-1543/1
30.11.2018 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.1668 во КО Василево вон г.р.

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

Член 1

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 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на К.П.бр.1668 во КО
Василево вон г.р. со право на сопственост на
барателот на легализацијата на бесправниот
објект лицето Тургут Исинов од Струмица
ул.Бетовенова бр.102.

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.1668 во КО
Василево вон г.р.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.
Бр. 08-1544/1
30.11.2018 г
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.1668 во КО Василево вон г.р.
донесена на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 29.11.2018 година.
Бр. 08-1544/2
30.11.2018 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

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев
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(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
или сообраќајната инфраструкура воопшто
нема да се предвиди и вклопување на
бесправниот објект-деловен објект на
к.п.бр.2467 во КО Сушево

сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се
предвиди и вклопување на бесправниот објектиндивидуална станбена куќа на к.п.бр.2467 во КО
Сушево со право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект лицето Јован
Гогов од с.Сушево.
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 промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
или
сообраќајната инфраструкура воопшто нема да
се предвиди и вклопување на бесправниот
објект-деловен објект на к.п.бр.2467 во КО
Сушево, донесена на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 29.11.2018
година.
Бр. 08-1545/2
30.11.2018 г
Василево

Бр. 08-1545/1
30.11.2018 г
Василево

** *
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 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе:

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

РЕШЕНИЕ

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

За објавување на Одлуката за ажурирање на
Процената на загрозеност на подрачјето на
Општина Василево од сите ризици и
опасности за 2019 година

Врз основа на 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) и член 21 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на ОВ’’
бр.04/03, 08/06 и 09/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана на ден
29.11.2018 година, донесе

Се објавува Одлуката за ажурирање на
Процената на загрозеност на подрачјето на
Општина Василево од сите ризици и опасности
за 2019 година, донесена на седница на Советот
на Општина Василево, одржана на ден
29.11.2018 година.
Бр. 08-1546/2
30.11.2018 г
Василево

О Д Л У К А
За утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за промена
на трасата на сообраќајната инфраструктура или
сообраќајната инфраструкура воопшто нема да се
предвиди и вклопување на бесправниот објектделовен објект на к.п.бр.2467 во КО Сушево
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура или

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 5 од Законот за управување со
кризи („Службен весник на Република Македонија“
број 29/2005, 36/11, 41/14 и 104/15 и 39/16), и член 14
став 1 од Уредбата за методологијата за изработка на
процената на загрозеноста на безбедноста на
Република Македонија од сите ризици и опасности,
нејзината содржина и структура, начинот на чување и
ажурирање, како и определување на субјектите во
системот за управување со кризи на кои имсе
доставува целосна или извод од процената (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.13/11) и член 21

12

Br.12

04 декември 2018г.

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

од Статутот на општина Василево („Службен гласник
на ОВ’’ бр.04/03, 08/06 и 09/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана на ден
29.11.2018 година, донесе:

на Општина Василево,
29.11.2018 година.
Бр. 08-1547/2
30.11.2018 г
Василево

одржана

на

ден

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

О Д Л У К А
---------------------------------------

За ажурирање на Процената на загрозеност на
подрачјето на Општина Василево од сите ризици и
опасности за 2019 година
Член 1
Да се ажурира Процената на загрозеност на
подрачјето на Општина Василево од сите ризици и
опасности.
Член 2
Регионалниот центар за управување со кризи
Струмица да ги координира активностите за
ажурирање на Процената на загрозеноста на
подрачјето на Општина Василево од сите ризици и
опасности.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Василево“.
Бр. 08-1546/1
30.11.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
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 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе:
РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за проширување
на средствата на Буџетот на Општина
Василево за 2018 година

Се објавува Одлуката за проширување на
средствата на Буџетот на Општина Василево за
2018 година донесена на седницата на Советот

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
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Василево бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 29.11.2018 година, донесе:
ОДЛУКА
За проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година
Член 1
Со ова предлог одлука се врши проширување на средствата во Буџетот на општина Василево за
2018 година на следниот начин:
Програма
Самофина.
Дотации
Донации Кредити
Потставка
Се зголемуваат приходите на следните потставки
JD0 Изградба и реконструкција на локални
Патишта и улици
742114 Приходи од европска унија
0
0
4.423.693
0
и се распоредуваат на следните расходни потставки
JD0 Изградба и реконструкција на локални
Патишта и улици
482 120 Изградба на улици, патишта и улица
0
0
4.423.693
0
Член 2
Ова одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Василево.
Бр. 08-1547/1
30.11.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
Бр. 08-1548/2
30.11.2018 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 и 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе:

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 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) Советот на општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 29.11.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за доставување на
предлог на проекти за користење на грантова шема
во рамки на прокетот „Унапредување на
општинско владеење“

ОДЛУКА
За доставување на предлог на проекти за
користење на грантова шема во рамки на
прокетот „Унапредување на општинско
владеење“

Се објавува Одлуката за доставување на предлог на
проекти за користење на грантова шема во рамки на
прокетот “Унапредување на општинско владеење“
донесена на седницата на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 29.11.2018 година.

Член 1
Со оваа одлука како приоритетен на проект за
аплицирање во грантовата шема во рамки на
проектот “ Унапредување на општинско
владеење “ за општина Василево се утврдува
проектот :
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•
Подобрување на животна средина во
Општина Василево преку набавка на метални
контејнери за потребите на ЈПКД Турија –
Василево .
Член 2
Средствата за оваа намена во висина од 26.000
евра без ДДВ ќе се обезбедат од грантовата
шема во рамки на проектот ,,Унапредување на
општинско владеење,,.
Член 3
Програмата за развој на ОН- УНДП во рамки на
проектот
,,Унапредување
на
општинско
владеење во предложените проекти ќе поддржи
и финансира само еден проект.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето ,а ќе биде објавена во Службен
Гласник на Општина Василево .
Бр. 08-1548/1
30.11.2018 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 и
9/10) Градоначалникот на Општина Василево донесе:
РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за утврдување на
висината на пазарната вредност на недвижниот
имот на територијата на Општина Василево

Се објавува Одлуката за утврдување на
висината на пазарната вредност на недвижниот имот
на територијата на Општина Василево, донесена на
седницата на Советот на Општина Василево, одржана
на ден 29.11.2018 година.
Бр. 08-1549/2
30.11.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Одлука
за утврдување на висината на пазарната вредност
на недвижниот имот на територијата на општина
Василево
Член 1
Согласно Одлуката на Владата на РМ под број
19-2461/1 од 22.06.2005 година се донесе
Методологија за утврдување на пазарната вредност на
недвижниот имот (Сл. Весник на РМ бр. 50/05, 40//10,
46/10 и 183/2011). Со оваа медодологија се утврдува
пазарната вреднаст на недвижен имот, како основа за
пресметување на данокт за имот, данокот за
наследство и подарок и данокот на промет на
недвижности.
Член 2
Пазарната вредснот на недвижниот имот како
вредност на имотот која може да се постигне во
слободниот промет на настанување на даночната
обврска се утврдува за следниве видови на недвижен
имот:

Згради ( Станови во колективни станбени
згради, куќи, канцеларии, дуќани деловни простории,
хотели мотели и објекти за одмор и рекреација,
бензински пумпи ресторании кафани кафулиња и
деловни згради);

Земјишта ( Земјоделско, градежно, шуми и
пасишта);

Други градежни објекти (Гаражи, помошни
објекти како што се: амбари,штали,плевни,шупи и
друго).
Член 3
Пазарната вредност на зградите, земјиштата и
другите градежни објекти се утврдува во
пресметковни бодови по м2 функционална површина
за зградите и другите градежни објекти и по м2
површина за земјишта, во зависност од видот на
имотот и според основни и дополнителни елементи
содржани во методологијата и во обрасците кои се
нејзин составен дел.

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ број 5/2002), како
и врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот
(„Службен весник на Република Македонија” број
61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13,
154/15, 192/15 и 23/16 ) 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 на својата редовна седница одржана на ден
29.11.2018 година донесе

04 декември 2018г.

Член 4
Функционалната површина на индивидуална
стамбена зграда (куќа) се пресметува како збир на
подните површини меѓу внатрешните зидови на
собите, ходниците и другите простории, како и 25%
од површините на терасите, 50% од површините на
балконите, 75% од површината на лоЃиите, 30% од
површината на подрумот и 70% од површината на
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поткровјето на кое парапетниот (надворешен) зид е
Функционалната површина се определува
според соодветна документација а ако таква не постои
со мерење.
Член 5
Како основни елементи за утврдување на
пазарната вредност за зградите се: Вид на градба,
меѓукатна конструкција, кровна конструкција, вид на
инсталација, лифт, подна површина, санитарија,
фасадна столарија(прозорци), врати, фасада, изолација
и ексклузивност. Под ексклузивност од предходниот
став на членот се подразбира посебен вид на градба со
употреба на висококвалитетни градежни материјали.
Како дополнителни елементи според кои се
утврдува пазарната вредност се: катноста на објектот,
микролокацијата, макролакацијата и атрактивноста на
објектот кои како критериуми се додаваат на
градежната вреднсот на оваа методологија и
преставуваат пазарна вредност на зградите.
Што се однесува до деловните згради и
деловните
простории
покрај
основните
и
дополнителните
елементи
се
пресметува
и
ексклузивноста, атрактивноста, близината
до
магистрални патишта со примената на факторот ако

04 декември 2018г.

повисок од 1,20 метри.
се наоѓаат во комплекс на прометно место. Доколку
овие стопански згради се наоѓаат во рурална средина
пазарната вредност се утврдува врз база само на
градежната вреднсот.
Истите критериуми наведени во овој член се
однесуваат
на
административните
згради
и
административните
простории
понатаму
на
производствените
погони,
магацини,
хали,
стоваришта, бензински пумпи и други деловни
простории кои се наоѓаат во нашата општина.
Член 6
При утврдување на градежното земјиште се
зема во предвид и локацијата на населените места при
што се утврдени три зони нанаселени места:

ред
Земјиште во градежниот опфат
број
1 Василево
Ангелци
Градашорци
ПРВА
Пиперево
ЗОНА
Сушево
Владевци
2 Доброшинци
Нова Маала
Чанаклија
ВТОРА
Дукатино
ЗОНА
Радичево
3 Едрениково
Седларци
Висока Маала
ТРЕТА
Нивичино
ЗОНА
Варварица
Требичино
Кушкулија

Износ во денари:

250 ден М2

150 ден М2

100 ден М2

А Градежното земјиште во индустриските
зони Василево, Градашорци и Владевци ќе
се пресметува по 600 ден/м2
Б За пресметување на макро локацијата
при утврдување на пазарната вредност на
недвижен имот ќе се земат XVI , XVII и

XVIII зона од Методологијата согласно
утрврдените зони по населени места
В За останатото градежно земјиште кое е
во градежниот опфат на сите населени
места е поделено во три зони кои се дадени
во посебна табела.
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земјоделската култура и класа, стрмнина,
длабочина, ерозија, можност за иригација,
користење на машинерија, апсорпција на
вода и слично
дадено во табели по
катастарски општини:

Член 7
Пазарната
вредност
на
земјоделското
земјиште,
шумите
и
пасиштата
се
зема
во
предвид

р.број
1
2
3
4
5

Катастарски
општини
КО-Ангелци
КО-Василево
КО-Висока Маала
КО-Владиевци
КО-Доброшинци

Класа
1/2
50
50
30
50
50

Класа
3/4
40
40
20
40
40

Класа 5
30
30
15
30
30

Класа 6
20
20
15
20
20

6

КО-Градашорци

50

40

30

20

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

КО-Дукатино
КО-Едрениково
КО-Нивичино
КО-Нова Маала
КО-Пиперево
КО-Сушево
КО-Требичино
КО-Седларци
КО-Чанаклија
КО-Радичево
КО-Варварица

40
40
15
40
50
50
20
40
40
50
20

30
30
15
30
40
40
10
30
30
40
20

20
20
10
20
30
30
10
20
20
30
10

20
15
10
20
20
20
5
15
20
20
10

Класа 7
15
15
10
15
15
15

Класа 8
10
10
10
10
10
10

15
10
5
10
15
15
5
10
15
15
5

10
10
5
10
10
10
5
5
10
10
5

Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина
Василево", а ќе се применува од 01 Јануари 2019 година.
Бр. 08-1549/1
30.11.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Одлуката на ЈПКД
„Турија” Василево за дополнување на
Одлуката за усогласување на дејностите
на ЈПКД Турија п.о. Василево, според
новиот шифрарник, согласно
Националната класификација на
дејностите бр.02-182/1 од 30.03.2017
година

** *

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 ЈПКД „Турија”
Василево за дополнување на Одлуката за
усогласување на дејностите на ЈПКД Турија

РЕШЕНИЕ
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п.о. Василево, според новиот шифрарник,
согласно Националната класификација на
дејностите бр.02-182/1 од 30.03.2017 година
донесен на
седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден
29.11.2018 година.
Бр. 08-1550/2
30.11.2018 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

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за давање
согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работните места во ЈОУДГ Прва радост
Василево бр.01-535/1од 23.11.2018 година

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

Врз основа на член 36 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)
Советот на општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 29.11.2018
година донесе

Се објавува Заклучок за давање
согласност на Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ Прва радост Василево бр.01-535/1од
23.11.2018година донесен на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 29.11.2018 година.

ЗАКЛУЧОК
За давање согласност на Одлуката на
ЈПКД „Турија” Василево за
дополнување на Одлуката за
усогласување на дејностите на ЈПКД
Турија п.о. Василево, според новиот
шифрарник, согласно Националната
класификација на дејностите бр.02-182/1
од 30.03.2017 година

Бр. 08-1551/2
30.11.2018 г
Василево

--------------------------------------Врз основа на член 17 став (7) од Законот за
вработените во јавниот сектор ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 27/14,
199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) и член 116 став 1
точка 8 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на Република Македонија”
број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) 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 29.11.2018
година, донесе

Член 1
Советот на општина Василево дава
согласност на Одлуката на ЈПКД „Турија”
Василево за дополнување на Одлуката за
усогласување на дејностите на ЈПКД Турија
п.о. Василево, според новиот шифрарник,
согласно Националната класификација на
дејностите бр.02-182/1 од 30.03.2017 година
Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Василево.
Бр. 08-1550/1
30.11.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Заклучок
За давање согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот
за систематизација на работните места во
ЈОУДГ Прва радост Василево бр.01-535/1од
23.11.2018година

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Член 1
Се дава согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ

** *
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За претседател на Верификационата комисија се
именува:

Прва
радост
Василево
бр.01-535/1од
23.11.2018година донесен од Управниот одбор
на детската градинка.
Член 2

-Тони Малчев.
Член 3

Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.
Бр. 08-1551/1
30.11.2018 г
Василево

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. 08-1552/1
30.11.2018 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 и 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 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
за разрешување и именување на претседател
на Верификациона комисија

РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
за разрешување и именување на претседател
на Комисија за еднакви можности

Се објавува Решението за разрешување и
именување на претседател на Верификациона
комисија, донесено на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 29.11.2018
година.
Бр. 08-1552/2
30.11.2018 г
Василево

Се објавува Решението за разрешување и
именување на претседател на Комисија за
еднакви можности, донесено на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
29.11.2018 година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Бр. 08-1553/2
30.11.2018 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 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 29.11.2018 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 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 29.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на претседател
на Верификациона комисија

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на претседател
на Комисија за еднакви можности

член 1
Се
разрешува
претседателот
Верификационата комисија:

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

на
член 1

-Костадинка Печеникова.

Се разрешува претседателот на Комисијата за
еднакви можности:

Член 2

-Костадинка Печеникова.
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Член 2

член 1

За претседател на Комисијата за еднакви
можности се именува:

Се разрешува член на Комисијата за
финансирање, буџет и локален економски
развој:

-Тони Малчев.
Член 3

-Костадинка Печеникова.
Член 2

Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Василево.
Бр. 08-1553/1
30.11.2018 г
Василево

За член на Комисијата за финансирање, буџет и
локален економски развој се именува:

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

-Тони Малчев.
Член 3
Оваа Решение 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
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 и 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Бр. 08-1554/1
30.11.2018 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 и 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
за разрешување и именување на член на
Комисија за финансирање, буџет и локален
економски развој
Се објавува Решението за разрешување и
именување на член на Комисија за
финансирање, буџет и локален економски
развој, донесено на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 29.11.2018
година.
Бр. 08-1554/2
30.11.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

РЕШЕНИЕ
За објавување на Решението
за разрешување и именување на член на
Комисија за општествени дејности
Се објавува Решението за разрешување и
именување на член на Комисија за општествени
дејности, донесено на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 29.11.2018
година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Бр. 08-1555/2
30.11.2018 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 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 29.11.2018 година, донесе

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------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 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 29.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Комисија за финансирање, буџет и локален
економски развој
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РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Комисија за општествени дејности

член 1
Се разрешува член на
општествени дејности:

Комисијата

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Аршимов Шенџан од с.Градашорци бр.179

за

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски
средства во висина од 10.000 денари на
Аршимов Шенџан од с.Градашорци бр.179.

-Костадинка Печеникова.
Член 2

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на
Аршимов Шенџан од с.Градашорци бр.179 за
лекување.

За член на Комисијата за општествени дејности
се именува:
-Тони Малчев.
Член 3

Член 3
Финансиските средства ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Василево за 2018 година.

Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општина Василево.
Бр. 08-1555/1
30.11.2018 г
Василево

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. 08-1556/1
30.11.2018 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
Аршимов Шенџан од с.Градашорци бр.179

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката
за одобрување на финансиски средства на
Ромео Дробаров ул.23 октомври 2/1-29
Струмица

Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Аршимов Шенџан од
с.Градашорци бр.179, донесена на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
29.11.2018 година.
Бр. 08-1556/2
30.11.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Ромео Дробаров ул.23
октомври 2/1-29 Струмица,
донесена на
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 29.11.2018 година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Бр. 08-1557/2
30.11.2018 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 29.11.2018 година, донесе

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа
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( 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
29.11.2018 година, донесе

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“.

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Ромео Дробаров ул.23 октомври 2/1-29
Струмица

Бр. 08-11558/2
30.11.2018 г
Василево

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски
средства во висина од 5.000 денари на Ромео
Дробаров ул.23 октомври 2/1-29 Струмица.

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

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на
Ромео Дробаров ул.23 октомври 2/1-29
Струмица за печатење на книга.

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
29.11.2018 година, донесе

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. 08-1557/1
30.11.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Диана Василева с.Василево бр.141
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски
средства во висина од 5.000 денари на Диана
Василева с.Василево бр.141.
.

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

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на
Диана Василева
с.Василево
бр.141 за
спонзорство за Меморијален Мото Собир.

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
29.11.2018 година, донесе

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“.

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Диана Василева с.Василево бр.141

Бр. 08-1558/1
30.11.2018 г
Василево

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски
средства во висина од 5.000 денари на Диана
Василева с.Василево бр.141.
.

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

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на
Диана Василева
с.Василево
бр.141 за
спонзорство за Меморијален Мото Собир.
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