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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na opшtina Vasilevo ("Slu`ben glasnik
na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

RE[ENIE

Se proglasuva Статутот за измена на Статутот на општина Василево,
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 19.07.2019
година.

Бр.08–1055/2
19.07.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Sl.vesnik na
RM’’ br.05/2002) i член 21 став 1 точка 1 од Статутот на општина Василево ("Службен
гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево na својата редовна
sednica одржана на 19.07.2019 година го donese следниот
Статут
зa izmena na Statutot na Opшtina Василево
^len 1
Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava I Основни одредби
во член 2 став 1 се менуваат зборовите ,,Република Македонија” со
зборовите ,, Република Северна Македонија “ и гласи :
,, Граѓаните на Република Северна Македонија кои имаат постојано
место на живеење на подрачјето на општината, се жители на Општина
Василево“.
^len 2
Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava I Основни одредби
во член 8 став 1 се менуваат зборовите ,,Република Македонија”
со
зборовите ,, Република Северна Македонија “ и гласи :
,, Општината има печат со тркалезна форма со пречник од 3 (три)
сантиметри, во чија средина се наоѓа грбот на општината и на чии рабови
е испишано “Република Северна Македонија – Општина Василево “.
^len 3
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Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava III Oрганизација и
работа на органите на општината во член 20
се менуваат зборовите
,,Република Македонија” со зборовите ,, Република Северна Македонија “
и гласи :
^lenovite na Sovetot davaat i potpi[uvaat sve~ena izjava koja glasi:
"Jas (ime i prezime) sve~eno izjavuvam deka pravata i dol`nostite na ~len na Sovetot
ќe gi vrшam sovesno i deka pri nivnoto vrшewe ќe gi po~ituvam Ustavot, zakonot, propisite
na Sovetot i deka ќe go шtitam ustavniot poredok na Republika Северна Makedonija".

^len 4
Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava III Oрганизација и
работа на органите на општината во член 34 - б се менуваат зборовите
,,Република Македонија” со зборовите ,, Република Северна Македонија “
и гласи :
" Komisijata za odnosi meѓu zaednicite ja so~inuvaat podednakov broj na
pretstavnici od sekoja zaednica zastapena vo opшtina Vasilevo soglasno oficijalnite
rezultati od posledniot popis sproveden vo Република Северна Македонија, vo delot
koj se odnesuva za opшtina Vasilevo ".
^len 5
Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava III Oрганизација и
работа на органите на општината во член 34 – д став 2
се менуваат
зборовите ,,Република Македонија”
со зборовите ,, Република Северна
Македонија “ и гласи :
" Za ~len na komisijata za odnosi meѓu zaednicite se predlaga lice koe e dr`avjanin
na Република Северна Македонија, so postojano `ivealiшte vo opшtinata i protiv nego
da ne e donesena pravosilna presuda so koja e obvinet za storitel na krivi~no delo i
izre~ena kazna zatvor vo traewe nad tri godini " .
^len 6
Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava III Oрганизација и
работа на органите на општината во член член 40 став 4
се менуваат
зборовите ,,Република Македонија”
со зборовите ,, Република Северна
Македонија “ и гласи :
" Ako Sovetot go potvrdi propisot ili ne rasprava vo rokot od stavot 3 od ovoj ~len,
Gradona~alnikot e dol`en da go objavi propisot i istovremeno da podnese inicijativa za
poveduvawe postapka za ocenuvawe na ustavnost i zakonitost na osporeniot propis pred
Ustavniot sud na Republika Северна Makedonija " .
^len 7
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Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava IX Заштита на
општината во член 114 се менуваат зборовите ,,Република Македонија” со
зборовите ,, Република Северна Македонија “ и гласи :
" Inicijativa za ocena na ustavnosta na zakonite i ustavnosta i zakonitosta na
opшtite akti na Ministerstvata i drugi organi na dr`avnata uprava so koi se naruшuva
ustavnata polo`ba i pravata na opшtinata utvrdeni so Ustavot i zakonite, mo`e da podnesat
Sovetot odnosno Gradona~alnikot na opшtinata do Ustavniot sud na Republika Северна
Makedonija ".
^len 8
Vo Statutot na lokalnata samouprava Василево, во Glava IX Заштита на
општината во член 115 се менуваат зборовите ,,Република Македонија” со
зборовите ,, Република Северна Македонија “ и гласи :
" Gradona~alnikot na opшtinata ima pravo da bara sudska zaшtita pred nadle`nite
sudovi koga na opшtinata i se popre~uva vrшewe na dadenite nadle`nosti so Ustav i zakon, so
akti i aktivnosti na organite na dr`avna uprava i na Vladata na Republika Северна
Makedonija ".
^len 9
Ovaa odluka vleguva vo sila osmiot den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Opшtina Василево”.
Бр.08-1055/1
19.07.2019г.
Василево

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

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

RE[ENIE

Se
proglasuva
Одлуката
за
утврдување на приоритет на проект за
набавка на Специјално возило за собирање
и транспорт на смет / Специјално

комунално возило за собирање смет со
капацитет 5.5 м3,
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
19.07.2019 година.
Бр.08–1056/2
19.07.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

------------------------------------------------------
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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 седница одржана на
19.07.2019 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за утврадување на приоритетна проект за
набавка на Специјално возило за собирање
и транспорт на смет / Специјално
комунално возило за собирање смет со
капацитет 5.5 м3
Член 1
Со оваа одлука Советот на
Општина Василево дава согласност за
утврадување на приоритет на проект за за

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

RE[ ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
за
долгорочно домашно задолжување на
општина Василево во рамки на Проектот за
подобрување на општинските
услуги
(MSIP),
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
19.07.2019 година.

Бр.08–1057/2
19.07.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-------------------------------------------------------
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набавка на Специјално возило за собирање
и транспорт на смет / Специјално
комунално возило за собирање смет со
капацитет 5.5 м3
Член 2
Оваа Одлука за приоритен проект
ќе се аплицира врз основа на можноста за
искористување на МСИП прв заем од
Министерството за финансии.Проект за
подобрување на општинските услиги –
МСИП .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето , а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-1056/1
19.07.2019г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 20 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (Сл.весник на
Р.М.
бр.61/04,
96/04,
67/07,
156/09 и 47/11), член 4 од Законот
за јавен долг (Сл.весник на Р.М.
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14) и
член 36 од Законот за локална
самоуправа
(Сл.весник
на
Р.М.
бр.5/02),

Советот на Општина Василево
на седница одржана на 19.07.2019
година донесе
О Д Л У К А
За долгорочно домашно задолжување
на општина Василево во рамки на
Проектот за подобрување на
општинските услуги (MSIP)

Член 1
Со
оваа
Одлука
се
уредува
долгорочно домашно задолжување на
Општина Василево , кое ќе се
оствари
преку
потпишување
на
Договор
за
под-заем
со
Министерството
за
финансии,
во
рамки на средствата обезбедени со
Проектот
за
подобрување
на
општинските услуги финансиран со
заем од Меѓународната банка за
обнова и развој - Светска банка,
во висина на 4.370.000,00денари, а
со цел финансирање на капитален
инвестиционен проект „ за набавка
на Специјално возило за собирање и
транспорт на смет / Специјално
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комунално возило за собирање смет
со капацитет 5.5 м3 “.
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по
пат
на
домашно
долгорочно
препозајмување преку Проектот за
подобрување на општинските услуги,
финансиран
со
заем
од
Меѓународната банка за обнова и
развој
Светска
банка,
под
следниве услови:
-

каматна стапка: шест месечен
EURIBOR со вaријабилен распон
рок на отплата: две години (2
години)
грејс период: 6 месеци
Последниот датум на отплата на
заемот нема да биде подоцна од
15.02.2022 година

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
Службен
гласник
на
Општина
Василево .

Бр.08–1058/2
19.07.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1
od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 43 od Statutot na opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 19.07.2019 година
ја donese
следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
Женски фудбалски клуб Тиверија
Струмица
~len 1

Б р .08-1057/1
19.07.2019г.
Василево

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

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto
RE[ENIE

So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 5.000,00 denari на Женски
фудбалски клуб Тиверија Струмица.
~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Женски фудбалски клуб
Тиверија Струмица за тековни активности .
~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката
на Женски фудбалски клуб Тиверија
Струмица 240110102838793 депонент Уни
Банка.
~len 4

Se
proglasuva
Одлуката
за
odobruvawe na finansiskи средства на
Женски
фудбалски
клуб
Тиверија
Струмица,

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2019 godina

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
03.07.2019 година.

~len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.
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Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

** *
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