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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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto
RE{ENIE
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
Извештајот од спроведена самоевалуација на
училиштето ООУ,,Гоце Делчев”Василево за период
2010-2012 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina
Бр. 08-2096/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

31 октомври 2012 g.

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo "Slu`beni
glasnik na Op[tina Vasilevo".

*

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Извештајот од спроведена
самоевалуација на училиштето ООУ,,Гоце Делчев”
за период 2010-2012 година
1. Сe usvojuva Извештајот од спроведена
самоевалуација на училиштето ООУ,,Гоце Делчев”
за период 2010-2012 година.
2.Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот од
спроведена
самоевалуација
на
училиштето
ООУ,,Гоце Делчев” за период 2010-2012 година

* *

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
op[tina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV"
br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto

RE{ENIE

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9
od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na
R.M."
br
5/02),
Законот
за
основно
образование("Slu`benvesniknaR.M"br103/08,116/10,3
3/10,156/10,18/11,51/11,6/12,100/12) i ~len 21 став 1
точка 29
od Statutot na Op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10),
Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna
sednica odr`ana na den 26.10.2012 година го донесе
следниот:

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-2096/1
26.10.2012г.
Василево

Se proglasuva Одлуката за позајмица на
средства за реализација на Проектот ,,Рака за рака
: Малите Бугарчиња и Македончиња” HHLBM,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina
Бр. 08-2097/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

------------------------------------Советот na op[tina Vasilevo vrz osnova na
~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Slu`ben glasnik na OV” br.15/07), ~len 21 od
Statutot na op[tina Vasilevo (,,Slu`ben glasnik
na Op[tina Vasilevo” br.04/03, 08/06 i 09/10), a vo
vrska so Odlukata za aplicirawe i implementacija
na proektot ,,Bugar~e i Makedon~e - raka za raka”
za promocija na prekugrani~nata sorabotka pome\u
Republika Bugarija i Republika Makedonija so
finansiska pomo[ od IPA Programata za
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prekugrani~na sorabotka pome\u Repubika Bugarija
i Republika Makedonija broj 07-4992/1 od 05.09.2011
godina na Sovetot na op[tina Vasilevo (,,Slu`ben
glasnik na Op[tina Vasilevo” br.09/11), na svojata
redovna sednica одржана на 26.10.2012 година ja
donese slednata

ODLUKA
za pozajmica na sredstva za realizacija na
Proektot ,,Raka za raka: Malite Bugar~iwa i
Makedon~iwa” HHLBM
^len 1
Zaradi potrebata od realizacija na
aktivnostite na Proektot ,,Raka za raka: Malite
Bugar~iwa i Makedon~iwa” HHLBM, predvideni do
30.11.2012 godina,Sovetot na op[tina Vasilevo
odobruva na Proektot ,,Raka za raka: Malite
Bugar~iwa i Makedon~iwa“ HHLBM pozajmica od
100.000,00 denari od smetkata na op[tina Vasilevo
na smetkata na Proektot, apliciran i finansiran
od EU preku Programata za prekugrani~na
sorabotka, Instrument za predpristapna pomo{
(IPA) Republika Bugarija - Republika Makedonija,
buxetska linija 2007CB16IPO007 - 2011 -2, a soglasno
Dogovorot RD -02-26162/23.07/2012 godina vo koj
op[tina Vasilevo e lider partner.
^len 2
Visinata na finansiskite sredstva od iznos
od 100.000,00 denari navedeni vo ~len 1 na ovaa
Odluka pri pozitivna revizija ]e se povratat na
smetkata na op[tina Vasilevo.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ]e se objavi vo ,,Slu`ben
glasnik na op[tina Vasilevo“ .
Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-2097/1
26.10.2012г.
Василево

*

*

*

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 op[tina
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Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

RE{ENIE
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за
2012 година за периодот од 01.01 до 30.09.2012
година ( К-1),
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina
Бр. 08-2098/2
Општина Василево
26.10.2012 г
Градоначалник
Василево
Ванчо Стојанов с.р.
------------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na R.M“ br 5/02),~len 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za
finansirawe na edinicite na lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na R.M“ br 61/04) i ~len 21 od
Statutot na Op[tina Vasilevo ("Slu`ben glasnik
na OV" бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na op[tina
Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den
26.10.2012 godina donese,
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na kvartalniot izve[taj za
izvr[uvawe na Buxetot na op[tina Vasilevo за
периодот од 01.01. до 30.09.2012 godina(К1)

1.Сe usvojuva kvartalniot izve[taj za izvr[uvawe
na Buxetot na op[tina Vasilevo за периодот од
01.01. до 30.09.2012 godina (К-1).
2.Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на општина
Василево за периодот од 01.01. до 30.09.2012
godina(К-1).
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`beni glasnik
na Op[tina Vasilevo".
Бр.07-2098/1
26.10.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarovа
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Образец K1
Kvartalen izve[taj za izvr[uvaweto na buxetot za op[tina Vasilevo za izve[tajniot period (kumulativno) za treti kvartal od 01,01,2012 godina do 30.09.2012 godina

Buxet za 2012 godina

Prihodi - Kvartal
Tret

TEKOVNO
OPERATIVEN
BILANS:
VKUPNI TEKOVNO
OPERATIVNI
PRIHODI
VKUPNI TEKOVNO
OPERATIVNI
RASHODI
KAPITALEN
BILANS:
VKUPNI KAPITALNI
PRIHODI
VKUPNI KAPITALNI
RASHODI

DANO^NI PRIHODI

71
711
712

Danok od dohod, od
dobivka i od
kapitalni dobivki
Pridonesi за
социјално осигурување

713

Danoci na imot

714

Doma{ni danoci na
stoki i uslugi

Plan

Realizacija
za tret
kvartal

Namenska dotacija za 2012
godina

Plan

Samofinansira~ki
aktivnosti za 2012 godina

Realizacija
za tret
kvartal

Plan

Donacii za 2012 godina

Realizaci
ja za tret
kvartal

Plan

Krediti za 2012 godina

Realiza
Plan
cija za
tret
kvartal

Realizaci
ja za tret
kvartal

Vkupno za 2012 godina

Plan

Realizaci
ja za tret
kvartal

Ostanato za
realizacija
do kraj na
2012 godina

43520000

19224930

51383000

37789000

2500000

912149

30300000

0

20000000

7679574

147703000

65605653

82097347

36770000

19067369

51131000

36837419

2500000

821113

0

0

0

0

90401000

56725901

33675099

19000000

7299249

0

0

0

0

0

0

0

0

19000000

7299249

11700751

25750000

7676481

252000

206103

0

0

30300000

0

20000000

7679574

76302000

15562158

60739842

19460000

7394739

0

0

0

0

0

0

0

0

19460000

7394739

12065261

360000

155866

360000

155866

204134

0

0

0

6100000

2380904

6100000

2380904

3719096

0

0

0
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Danok od me|un.
trgovija i transakcii
(carini i dava~ki)
Danoci na specifi~ni
uslugi
Taksi на koristewe
ili dozvoli za
vr{ewe na dejnost
NEDANO^NI
PRIHODI
Pretpriema~ki
prihod i prihod od
imot
Глоби, судски и
административни такси

723

Тaksi i nadomestoci

724

Drugi Vladini uslugi

725
74
741

Drugi nedano~ni
prihodi
TRANSFERI I
DONACII
Transferi od drugi
nivoa na vlast

742

Donacii od stranstvo

744

Тековни донации

751

DOMA[NO
ZADOL@UVAWE
Kratkoro~ni
pozajmici vo zemjata
Dolgoro~ni obvrznici

75

753
754
76
761
762
769
77

771
78
781

73
731

Drugo doma{no
zadol`uvawe
ZADOL@UVAWE VO
STRANSTVO
Me|unarodni razvojni
agencii
Stranski vladi
Drugi zadol`uvawa
vo stranstvo
PRODA@BA NA
HARTII OD
VREDNOST
Proda`ba na hartii
od vrednost
PRIHODI OD
OTPLATA NA ZAEMI
Prihodi od naplateni
dadeni zaemi
КАПИТАЛНИ
ПРИХОДИ
Продажба на
капитални средства

12000000
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4857969

1000000
3000000

1268341

800000

236550

500000

153465

0

0

2500000

2300000

100000

33000

1600000

845326

16060000

10561850

51383000

37789000

16060000

10561850

51383000

37789000

912149

0

0

0

0

912149

200000
0

0

30300000

0

0

0

30300000

5000000

0

0

0

0

0

0

0

5000000

0

0

0

19000000

20000000

20000000

0

0

0

7299249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7679574

0

0

0

12000000

4857969

7142031

1000000

0

1000000

5500000

2180490

3319510

0

0

0

800000

236550

563450

2800000

1065614

1734386

100000

33000

67000

1800000

845326

954674

97743000

48350850

49392150

67443000

48350850

19092150

30300000

0

30300000

0

0

0

25000000

7679574

17320426

0

0

0

0

0

0

25000000

7679574

0

7679574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19000000

7299249

11700751

0

0

0

6

Br.13

Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo

732

Продажба на стоки

733

Продажба на земјиште
и нематеријални
вложувања

734

Приходи од дивиденди

74
741
743

TRANSFERI I
DONACII
Transferi od drugi
nivoa na vlast

19000000

7299249

0

0

Rashodi Kvartal Tret

Realizaci
ja za tret
kvartal

Plan

PLATI И
NADOMESTOC
I
401

402

403
404

41

411

412

413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19000000

7299249

11700751

0

0

0

0

0

0

0

Капитални донации

Buxet za 2012 godina

40

0
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Osnovni plati
Pridonesi za
socijalno
osiguruvawe
Ostanati
pridonesi od
plati
Надоместоци
REZERVI I
NEDEFINIRA
NI RASHODI
Finansirawe
na novi
programi i
potprogrami
Postojana
rezerva
(nepredvidliv
i rashodi)
Tekovni
rezervi
(raznovidni
rashodi)

Namenska dotacija za
2012 godina

Samofinansira~ki
aktivnosti za 2012
godina

Realizaci
ja za tret
kvartal

Plan

1283500
0

7449287

43200000

32241079

8220000

4924243

31463000

2815000

1777244

1800000

747800

0

0

0

11737000

0

Donacii za 2012 godina

Realizaci
ja za tret
kvartal

Plan

Krediti za 2012 godina

Realizacija
za tret
kvartal

Plan

0

0

0

0

Vkupno za 2012 godina

Realiza
cija za
tret
kvartal

Plan

0
0

Realizacija za
tret kvartal

Plan

Ostanato za realizacija do
kraj na 2012 godina

39690366

16344634

23535803

5603500
0
3968300
0

28460046

11222954

8705276

1455200
0

10482520

4069480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1800000

747800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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414
42
420

421
423

424
425
426
427
45

451

452

453
46

461

462

463
464

465
47
471

472

Резерви за
капитални
расходи
STOKI I
USLUGI
Patni i dnevni
rashodi
Komunalni
uslugi,greewe,
komunikacija i
transport
Материјали и
ситен инвентар
Popravki i
tekovno
odr`uvawe
Dogovorni
uslugi
Drugi tekovni
rashodi
Privremeni
vrabotuvawa
KAMATНИ
ПЛАЌАЊА
Kamatni
pla}awa kon
nerezidenti
kreditori
Kamatni
pla}awa kon
doma{ni
kreditori
Kamatni
pla}awa kon
drugi nivoa na
vlast
SUBVENCII I
TRANSFERI
Subvencii za
javni
pretprijatija
Subvencii za
privatni
pretprijatija
Transferi do
nevladini
organizacii
Razni
transferi
Исплата по
извршни
исправи
SOCIJALNI
BENEFICII
Socijalni
nadomestoci
Pla}awa na
beneficii od
Фondот за
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0
2936600
0

0

0

14456868

14909132

250000

34665

215335

1895500
0

9044415

210000

34665

5350000

3476657

1601000

1130405

110000

7061000

4607062

2453938

2030000

893356

1144000

685673

860000

445046

4034000

2024075

2009925

6250000

3049766

774000

344172

100000

12710

7124000

3406648

3717352

2565000

649045

4385000

2415090

1340000

349407

8290000

3413542

4876458

1750000

583376

27000

21000

30000

8950

1807000

613326

1193674

800000

357550

800000

357550

442450

20000

0

20000

0

0

0

4480000

2449389

2030611

1050000

611500

438500

0

0

0

3000000

1678500

1321500

430000

159389

270611

7931000

4596340

2480000

816113

0

0

0

0

40000

20000

20000

4460000

2444389

1050000

611500

3000000

1678500

410000

154389

200000

129278

200000

129278

0

0

0

0

20000

5000

20000

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000

129278

70722

200000

129278

70722

0

0

0
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ПИОМ

473

474
49

491

492

493

48

480
481
482
483

484

485
486

487
488

489

Pla}awa na
nadomestoci od
Agencijata za
vrabotuvawe
Pla}awa na
nadomestoci od
FZO
OTPLATA NA
GLAVNICA
Otplata na
glavnina do
nerezidentni
kreditori
Otplata na
glavnina kon
doma{ni
institucii
Otplata na
glavnina do
drugi nivoa na
vlast
KAPITALNI
RASHODI
Купување на
опрема и
машини
Гrade`ni
objekti
Други градежни
објекти
Купување на
мебел
Стратешки
стоки и други
резерви
Вложувања и
нефинансиски
средства
Купување на
возила
Капитални
трансфери до
вонбуџетски
фондови
Капитални
дотации до ЕЛС
Капитални
субвенции за
претпријатија и
невладини
организации

300000

0

0

0

0

0

0

0

0

7676481

250000

45000

0
2500000
0

7631481

500000
0

252000

206103

0

0

0

0

30300000

0

20000000

160000

40000

40000

12000

6103

20000000

0

0

0

0

0

300000

0

0

0

0

0

0

300000

0

300000

0
7630200
0

0

0

7679574

15562158

60739842

45000

205000

0

30300000

7679574

250000
3030000
0
4520000
0

15471055

29728945

40000

40000

0

0

0

0

512000

6103

505897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30300000
200000

0

300000

0

300000

2575000
0

0
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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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na R.M." br 5/02),~len 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot
za finansirawe na edinicite na lokalna
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 61/04) i
~len 21 od Statutot na Op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10 ),
Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna
sednica odr`ana na den 26.10.2012 godina donese,

RE{ENIE
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени
обврски на општина Василево за периодот од 01.01
до 30.09.2012 година ( К-2) ,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na kvartalniot izve[taj za
доспеаните а неизмирени обврски на општина
Василево за период од 01.01 до 30.09.2012
година(К2)

1.Se usvojuva kvartaleniot izve[taj za доспеаните
а неизмирени обврски за период од 01.01 до
30.09.2012 година (К-2)
Бр. 08-2099/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e kvartalniot
izve[taj za доспеаните а неизмирени обврски за
период од 01.01 до 30.09.2012 година (К-2)

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

Бр.07-2099/1
26.10.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r
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Образец K2
Kvartalen izve[taj za dostasani nenamireni obvrski

Meseci

Obvrski do 30
dena

Obvrski nad 60 dena

Obvrski do 60
dena
utu`eni

neutu`eni

Rashodna
stavka

Vkupno

Vkupno
obvrski

401

Vkupno

januari

0

0

402

fevruari

0

0

403

mart

0

0

404

april

0

0

411

maj

0

0

412

juni

0

0

413

juli

755.862

204.217

5.344.942

5.344.942

6.305.021

414

avgust

652.322

1.343.063

5.553.559

5.553.559

7.548.944

420

1.626.442

1.128..559

6.960.265

6.960.265

9.715.266

421

oktomvri

0

0

423

215.113

noemvri

0

0

424

1.250.896

dekemvri

0

0

425

331.276

426

482.316

septemvri

Obrazlo`enie:

Op[tina Vasilevo zaklu~no 31,07,2012 godina ima vkupno dospeani a nenaplateni obvrski
na iznos od: 6,305,021 denari, od koi 755,862 denari do 30 dena, 204,217 denari do 60 dena i
5,344,942 denari obvrski nad 60 dena . Inaku ovie obvrski vo navedeniot period se
odnesuvaat za tekovni tro[oci od 1,447,563 denari ( Komunalni uslugi, materijali i siten
inventar, odr`uvawe i popravki, dogovorni uslugi i drugi tekovni tro[oci) i kapitalni
tro[oci od 4,857,458 denari. Kapitalnite tro[oci se odnesuvaat glavno za izgradbata na
lokalniot pat Grado[orci-Edrenikovo, del za rekonstrukcija na patot za Dobro[inci i
del za rekonstrukcija na ambulantata vo Vasilevo (Obvrskite se sprema Granit AD Skopje i
Centarot za razvoja na jugoisto~niot planski region, Xovi Kompani i Konin Gradba od
Strumica).

547.576

427
451
452
453
461

517.343

462
463
464
465
471
472
473

Obvrskite, dospeani a nenaplateni do 31,08,2012 godina iznesuvaat: 7,548,944 denari. Spored
rokot na dospeanosta do 30 dena imame obvrski od: 652,322 denari, do 60 dena imame obvrski
od: 1,343,063 denari ostanatite obvrski se odnesuvaat nad 60 dena od: 5,553,559 denari. Vo
tekot na ovoj period obvrskite se odnesuvaat glavno za kapitalnite tro[oci (istiti
obvrski kako i vo predhodniot mesec od Granit AD, Centarot za razvoj na jugoisto~niot
planski region Xovi Kompani i Konin Gradba Dooel Strumica) na iznos od: 5,414,946
denari dodeka ostanatiot del se tekovno operativnite tro[oci na iznos od: 2,133,998 denari
i toa: Obvrski za komunalni uslugi od: 146,735 denari,materijali i siten inventar 99,953
denari,odr`uvawe 711,800 denari,dogovorni uslugi 302,253 denari za operativni rashodi od
355,814 i transferi od 517,343 denari (od pove]e ekonomski operatori).

474
480
481
482

6.370.746

483
484
485
486
487

Op[tina Vasilevo zaklu~no 30,09,2012 godina ima vkupno dospeani a nenaplateni obvrski
na iznos od: 9,715,266 denari. Od navedenite spored rokot na dospeanost do 30 dena imame
1,626,442 denari, do 60 dena imame 1,128,559 denari i obvrski nad 60 dena (Neutu`eni)
6,960,265 denari. Najgolem del od niv se odnesuvaat na kapitalnite investicii (kako i vo
predhodnite periodi od: 6,370,746 denari), ostanatite obvrski od 3,344,520 denari se
odnesuvaat na tekovnite tro[oci i toa: Za komunalni uslugi 547,576 denari (struja, gorivo,
telefoni i sl.), za kancerariski materijali i drug vid na materijali 215,112 denari, za
tekovno odr`uvawe 1,250,896 denari, za dogovorni uslugi 331,276 denari, tekovni rashodi
482,316 denari i za transferi 517,343 denari.

488
489
491
492
493

Total

9.715.266
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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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

RE{ENIE

Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за промените на состојбата
на задолжувањето на општина Василево за
периодот од 01.01 до 30.09.2012 година ( К-3),
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр.08-2100/2
26.10.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Општина Василево

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na R.M." br 5/02),~len 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot
za finansirawe na edinicite na lokalna
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br 61/04) i
~len 21 od Statutot na Op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10 ),
Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna
sednica odr`ana na den 26.10.2012 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na kvartalniot izve[taj za
промените на состојбата на задолжувањето на
општина Василево за период од 01.01 до 30.09.2012
година (К-3)

1.Se usvojuva kvartaleniot izve[taj za промените
на состојбата на задолжувањето на општина
Василево за период од 01.01 до 30.09.2012 година (К3)
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e kvartalniot
izve[taj za промените на состојбата на
задолжувањето на општина Василево за период од
01.01 до 30.09.2012 година (К-3)

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

Бр.07-2100/1
26.10.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r
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Grejs period

Rok na otplata

Kamatna stapka

Platena obvrska
( vo
izve{tajniot
period)

Sostojba na
dolgot za
izve{tajniot
period**
Заемоprima~ (naziv na JP)

na krajot

na po~etokot

Datum na otplata
na obvrskata
Dostasana
neplatena
Glavnica
obvrska
( vo
Kamata
izve{tajniot
period)

Kamata

Glavnica

Datum na dostasuvawe na obvrskata

Dostasana
obvrska
( vo
izve{tajniot
period)

Datum na otplata
na kamata

20.000.000

20.000.000

0

0

10,08,2012

3'199

0

10,08,2012

3.199

0

Datum na otplata
na kamata

Datum na otplata
na glavnina

Periodi~nost na
otplata*

Garantiran
kredit

na
po~etoko Sostojba na dolgot
t
za izve[tajniot
na
period**
krajot

Glavnica

Dostasana
neplatena obvrska
( vo izve[tajniot
Kamata
period)

Datum na otplata
na obvrskata

Glavnica Platena obvrska
( vo izve[tajniot
period)
Kamata

Datum na dostasuvawe na
obvrskata

Glavnica Dostasana obvrska
( vo izve{tajniot
period)
Kamata

Posleden

Prv

10,08-12
10,08-22

Posleden

Prv

10.08.2015
10,02,2022

(a, b, v,
g,d)

(da/ne)

V

DA

Iznos na povle~eni tran{i
(vo originalna valuta)

Grejs period

3 godini
7,679,574

Rok na otplata

10 godini

Kamatna stapka

Iznos

20.000.000
%

Originalna valuta

MKD

2%

Заемодавач

M.Finansii

Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo

Kamata

Glavnica

Posleden

Prv

Posleden

Datum na otplata
na glavnina

Periodi~nost na
otplata*

(a, b, v, g,d)

Prv

Garantiran
kredit

(da/ne)

Iznos na povle~eni tran{i (vo
originalna valuta)

%

Iznos

Originalna valuta

Заемодавач

Naziv na
kreditot i namena

Oznaka na kredit

Reden
broj

MSIP-NCB 013-12

7699-MK

1

Naziv na
kreditot i namena

Oznaka na kredit

Reden
broj

Br.13
31 октомври 2012 g.

Kvartalen izve[taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na
op[tinite i javnite pretprijatija osnovani od op[tinite

2

3

4

Забеле
шки:

Vo tekovniot kvartal op[tinata otpo~na so realizacijata na kreditot za Izgradba na vodovodnata
mre`a vo naselenoto mesto ^anaklija pri [to be[e isplatena kamatata po Kreditot dodeka gavnicata
ima grejs period od tri godini.

Dolg na JP osnovani od op[tinata

1

2
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I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

*

*

*

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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

Во општина Василево се определува офицер за
заштита на личните податоци кој ги врши следните
работи :

RE{ENIE
Se proglasuva Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за техничките и
организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр. 08-2101/2
26.10.2012 г
Василево

Член 1
Во
Правилникот
за
техничките
и
организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци бр.07896/1 од 09.03.2010 година член 5 се менува и гласи:

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

----------------------------------------------Врз основа на член 62, став 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02), член 23, став 4 од Законот за
заштита на личните податоци („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а во врска со
член 10, став 2, алинеја 2 од Правилникот за техничките
и организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 38/09) и член 38
од Статутот на општина Василево („Службен гласник на
ОВ„ бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево
на својата редовна седница одржана на 26.10.2012
година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И
ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

- учество во донесувањето на одлуки поврзани со
обработката на личните податоци, како и со
остварувањето на правата на субјектите на личните
податоци;
- следење на усогласеноста со законот и со прописите
донесени врз основа на законот, што се однесуваат на
обработката на личните податоци, како и со
внатрешните прописи за заштита на личните податоци и
со документацијата за техничките и организациските
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката
на личните податоци;
- изработка на внатрешните прописи за заштита на
личните податоци и документацијата за техничките и
организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци;
- координација и контрола на постапките и упатствата
утврдени во внатрешните прописи за заштита на
личните податоци и во документацијата за техничките и
организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци;
- предлага обуки на вработените во врска со заштитата
на
личните
податоци
и
- врши други работи утврдени со закон и со прописите
донесени врз основа на законот, како и со внатрешните
прописи за заштита на личните податоци и со
документацијата за техничките и организациските мерки
за обезбедување тајност и заштита на обработката на
личните податоци.
Член 2
Во член 7, по став 5 се додава нов став 6 , кој
гласи:
,,Офицерот за заштита на личните податоци
задолжително врши континуирано информирање на
вработените за непосредните обврски и одговорности за
заштита на личните податоци”.
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Член 3
Во член 8 , во точка 2 зборовите ,, секој
корисник’’ се заменуваат со зборовите
,, секое
овластено лице’’.
Член 4
Во член 12, став 1, во точка 2 зборовите ,, секој
корисник’’ се заменуваат со зборовите
,, секое
овластено лице’’.
Во став 2, зборот ,, десет” се заменува со зборот
,,пет”.
Во став 3, зборовите ,,Одговорно лице” се
заменуваат со зборот ,,Офицер”.
Во став 5, зборовите ,,секој од корисниците” се
заменуваат со зборовите ,, секое овластено лице’’.
Во став 7, зборовите ,,секој од корисниците” се
заменуваат со зборовите ,, секое овластено лице’’.
Член 5
Во член 14 по зборот ,,трето,, се додадава
зборот ,,правно”.
Член 6
Во член 15, став 3 , по зборот ,,трето” се додава
зборот ,,правно”.
Во став 6 зборовите ,,Одговорно лице” се
заменуваат со зборот ,,Офицер”.
Член 7
По член 15 се додаваат два нови члена 15-а и
15-б, кои гласат:
Член 15-а
Пристап до документите во хартиена форма кои
содржат лични податоци имаат вработените во општина
Василево во согласност со работните должности во
Правилникот за систематизацијата на работните места
во општинската администрација на општина Василево и
други овластени лица.
За
пристапувањето
до
документите
задолжително се воспоставуваат механизми за
идентификација на овластените лица и за категориите на
личните податоци до кои се пристапува , како и за
пристап на други лица до докумнетите.

31 октомври 2012 g.

При обработка на личните податоци содржани во
документите заради нивна заштита за време на целиот
процес на обработка од пристап , овластените лица во
општина Василево задолжително го применуваат
правилото ,, чисто биро”.

Копирањето и умножувањето на документи го
вршат само вработените лица во општина Василево во
согласност со овластувањата утврдени во Правилникот
за систематизацијата на работните места во
општинската администрација на општина Василево.

За документите кои се пренесуваат надвор од
работните
простории
на
општина
Василево
задолжително се применуваат соодветни мерки така што
личните податоци содржани во истите нема да бидат
видливи и достапни за трети лица или други
неовластени лица.

Член 15-б
Орманите , картотеките и другата опрема за
чување на документи задолжително се сместуваат во
простории заклучени со соодветни заштитни механизми.
Просториите задолжително се заклучуваат и за
периодот кога документите не се обработуваат од
овластените лица.
Член 8
Во сите членови од Правилникот зборовите
,,корисникот”, ,,корисник” односно ,,корисниците” се
заменуваат со зборовите ,,овластеното лице “,
,,овластено лице “ односно ,,овластените лица “

Член 9
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Василево“.

Бр.07-2101/1
26.10.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r
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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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

RE{ENIE
Se proglasuva Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за начинот на
уништување на документите,како и за начинот на
уништување,бришење и чистење на медиумите,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр. 08-2102/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

-------------------------------------------------Врз основа на член 62, став 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) а во врска член 23, став 4 од
Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а
во врска со член 10 став 2 алинеја 6 од Правилникот за
техничките и организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на личните податоци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09),
и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ„ бр.04/03 и бр.08/06), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница одржана
на 26.10.2012 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА
ДОКУМЕНТИТЕ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА
УНИШТУВАЊЕ, БРИШЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА
МЕДИУМИТЕ

31 октомври 2012 g.

Член 1
Во Правилникот за начинот на уништување на
документите,
како
и
за
начинот
на
уништување,бришење и чистење на медиумите бр.07900/1 од 09.03.2010 година во член 2, по став 2 се
додаваат два нови става 3 и 4 , кои гласат:
,,Во записникот од став 2 на овој член
задолжително се наведуваат сите податоци за целосна
идентификација на документите што се уништуваат,
како и категориите на лични податоци содржани во
истите”.
Оддредбите од овој член се применуваат и при
уништувањето на копиите или умножените документи”.
Член 2
Во член 3, во став 4 по зборот ,,составува” се
додава зборот ,,комисиски”.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Василево“.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.08-2102/1
26.10.2012г.
Василево

*

* *

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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto
RE{ENIE
Se proglasuva Правилникот за изменување
на Правилникот за пријавување,реакција и
санирање на инциденти,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр. 08-2103/2
26.10.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р
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*
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--------------------------------------------------Врз основа на член 62, став 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) а во врска со член 23, став 4 од
Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а
во врска со член 10, став 2, алинеја 4 од Правилникот за
техничките и организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на личните податоци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09),
и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ„ бр.04/03 и бр.08/06), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница одржана
на 26.10.2012 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ
КОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, РЕАКЦИЈА И
САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ

Член 1
Во Правиникот за пријавување,реакција и
санирање на инциденти бр.07-898/1 од 09.03.2010
година во член 2 став 1 зборовите ,, Секој корисник е
должен,, се заменуваат со зборовите ,,Секое овластено
лице е должно”.
Во став 2 алинеја 5 се менува и гласи :
,,Име и презиме на овластено лице кое го
пријавило инцидентот”.
Член 2
Во член 2 зборот ,,корисниците” се заменува со
зборовите ,,овластено лице”.

Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Василево“.

Бр.07-2103/1
26.10.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

RE{ENIE
Se proglasuva Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за начинот на
правење на сигурносна копија,архивирање и
чување, како и за повторно враќање на зачуваните
лични податоци,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр. 08-2104/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

-------------------------------------------------Врз основа на член 62, став 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) а во врска со член 23, став 4 од
Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а
во врска со член 10, став 2, алинеја 5 од Правилникот за
техничките и организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на личните податоци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09),
и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ„ бр.04/03 и бр.08/06), Советот на
Општина Василево на својата редовна седница одржана
на 26.10.2012 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА
П Р А В И Л Н И КОТ
ЗА НАЧИНОТ НА ПРАВЕЊЕ НА СИГУРНОСНА
КОПИЈА, АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ, КАКО И ЗА
ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ЗАЧУВАНИТЕ ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ
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Член 1
Во Правилникот за начинот на правење на
сигурносна копија, архивирање и чување,како и за
повторно враќање на зачуваните лични податоци бр.07899/1 од 09.03.2010 година во член 2, по став 2 се додава
нов став 3, кој гласи:
Администраторот на информацискиот систем
еднаш
неделно
задолжително
ја
проверува
функционалноста на сигурносната копии од од став 1 на
овој член за што писмено го известува офицерот за
заштита на личните податоци, секретарот и
Градоначалникот на општина Василево.

Член 2
Во член 4 , по став 2 се додава нов став 3, кој

31 октомври 2012 g.
R E{ E N I E

Se proglasuva Планот за изменување на
Планот за создавање систем на технички и
организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр.08-2105/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

гласи:
-------------------------------------------------Администраторот
на
информацискиот
систем
задолжително ја проверува фунционалноста на
сигурносните копии од став 1 на овој член за што
писмено го известува офицерот за заштита на личните
податоци, секретарот и Градоначалникот на општина
Василево.

Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Василево“.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-2104/1
26.10.2012г.
Василево

*

*

*

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

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 23, став 4 од Законот за
заштита на личните податоци („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), а во врска со
член 10, став 2, алинеја 1 од Правилникот за техничките
и организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 38/09) 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
26.10.2012 година го донесе следниот
ПЛАН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА П Л А НОТ
ЗА СОЗДАВАЊЕ СИСТЕМ НА ТЕХНИЧКИ И
ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1.Во Глава II точка 1 зборовите ,, Одделение за
финансии ,, се заменуваат со зборовите ,, Одделение за
финансиски прашања”
Во точка 4 зборовите ,, Заедничко одделение за
просторно - урбанистичко планирање и заштита на
животната средина ,, се заменуваат со зборовите ,,
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Одделение за комунални работи,уредување на
градежно земјиште и локален економски развој,,.

2.Во Планот за создавање систем на технички и
организациски мерки за обезбедување тајност и заштита
на обработката на личните податоци бр.07-895/1 од
09.03.2010 година во Глава IV. Документација за
технички и организациски мерки, во став 1 точка 2 се
менува и гласи:
“Донесување на Правилник за определување на
обврските и одговорностите на администраторот на
информацискиот систем и на овластените лица”.
Во став 3 зборовите ,, Одговорното лице за заштита
на личните податоци” се заменуваат со зборовите ,,
Офицерот за заштита на личните податоци”.

3.Во глава V. Периодични контроли, во став 1 зборовите
,, Одговорното лице за заштита на личните податоци” се
заменуваат со зборовите ,, Офицерот за заштита на
личните податоци”.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.р

Бр.07-2105/1
26.10.2012г.
Василево

*

*

*

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 op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto
RE{ENIE
Se
proglasuva
Правилникот
за
определување на обврските и одговорностите на
администраторот на информацискиот систем и на
овластените лица,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina
Бр.08-2106/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

31 октомври 2012 g.
--------------------------------------------------

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) а во врска со член 41-а алинеја
4 од Законот за заштита на личните податоци
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.7/05, 103/08 и 124/10), а во врска со член 10 став
(2) алинеја 3 од Правилникот за техничките и
организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/09 и 158/10) и член 21 од Статутот на општина
Василево („Службен гласник на ОВ„ бр.04/03 и
бр.08/06),, Советот на општина Василево на својата
редовна седница одржана на 26.10.2012 година го
донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА
АДМИНИСТРАТОРОТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ
СИСТЕМ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат
обврските и одговорностите на администраторот на
информацискиот систем и на овластените лица при
користење на документите и информатичко
комуникациската опрема што Општина Василево
во својство на контролор ги применува за
обезбедување тајност и заштита на обработката на
личните податоци.
Член 2
Администратор на информацискиот систем
во смисла на овој правилник се државните
службеници вработени во општина Василево кои
имаат посебно овластување од страна на
Градоначалникот на општина Василево.
Овластени лица во смисла на овој
правилник се државните службеници, надворешни
соработници како и други лица во општина
Василево кои користат документи кои содржат
лични податоци и имаат пристап до информатичко
комуникациската опрема на општина Василево.
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31 октомври 2012 g.
и документацијата за техничките и
организациските мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на
личните податоци на општина Василево;

Член 3
Администраторот
на
информацискиот
систем во општина Василево ги има следните
обврски и одговорности:
-

врши анализа и проценка на ризиците на
информацискиот
систем
на општина
Василево;

-

врши креирање, имплементација и развој
на целокупниот процес на информативна
сигурност;

-

врши ревизија на инциденти поврзани со
нарушувањата
на
безбедноста
на
информацискиот систем во согласност со
Правилникот за пријавување, реакција и
санирање на инциденти во општина
Василево;

-

-

-

-

врши доделување на корисничко име и
лозинка при вработување или ангажирање
на овластено лице со пристап до
информацискиот систем, како и бришење
на корисничко име и лозинка на овлатено
лице не кое му престанало вработувањето
или
ангажирањето
по
претходно
овластување добиено од страна на
Градоначалникот на општина Василево;
го определува нивото на пристап до
докумените/информациите содржани во
информацискиот систем по претходно
овластување добиено од
страна на
Градоначалникот на општина Василево;
изработува програма за ревизии во однос
на сигурноста на информацискиот систем;
се грижи за спроведување на правилата за
начинот на правење на сигурносна копија,
архивирање и чување, како и за повторно
враќање на зачуваните личните податоци
согласно Правилникот за начинот на
правење сигурносна копија, архивирање и
чување, како и за повторно враќање на
зачуваните лични податоци на општина
Василево;
му помага на офицерот за заштита на
личните податоци при вршењето на
неговите
работни
задачи
согласно
прописите за заштита на личните податоци

-

во координација со офицерот за заштита на
личните
податоци
врши
периодична
контрола на евиденцијата за авторизиран
пристап и

-

во координација со офицерот за заштита на
личните податоци се грижи за организација
на обуки на вработените во однос на
одржување
на
безбедноста
на
информацискиот систем.

За начинот на извршување на работата на
администраторот на информацискиот систем се
врши периодична контрола од страна на комисија
формирана од Градоначалникот на општина
Василево .
За
извршената
периодична
контрола
комисијата од ставот 2 на овој член изработува
извештај во кој ги внесува констатираните
неправилности и предложените мерки за нивно
отстранување.
Член 4
Секое овластено лице, кое има пристап до
личните
податоци
и
до
информатичко
комуникациската опрема во Општина Василево ги
има следните обврски и одговорности:
-

е должно да се придржува до сите правила
и процедури востановени со донесените
интерни акти од страна на Општина
Василево ;

-

е должено да ги применува сите мерки за
физичка безбедност на просториите каде
се наоѓа информацискиот систем на
Општина Василево;

-

е должно веднаш да пријави кај
администраторот
на
информацискиот
систем секакво сознание, било директно
или индиректно, до кое овластено лице ќе
дојде, а може да укажува дека постои ризик
од нарушување, или аномалија на системот
за тајност и заштита на обработката на
личните податоци во Општина Василево,
било да се работи за надворешен или за
внатрешен ризик;
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-

-

-

-

не смее да ја прекршува преземената
обврска за доверливост, со која се обврзува
дека секој податок до кој ќе дојде во текот
на работењето во Општина Василево, а кој
спаѓа во категоријата на личен податок
согласно прописите за заштита на личните
податоци, ќе го чува како доверлив и нема
да го пренесува, оддава, ниту на друг начин
ќе го стави на располагање на било кое
друго лице и во било која форма, надвор од
системот на пропишани и воспоставени
технички и организациски мерки според кои
во Општина Василево се врши обработката
на личните податоци.
секој инцидент кој ќе го забележи,
овластено лице мора да го евидентира во
писмена форма од моментот кога е
забележан до неговата санација.
доделеното корисничко име и лозинка
овластено лице е должно да ги чува и да не
ги споделува со други лица.
овластено лице со потпишување на
договорот за работа е должно да потпише и
„Изјава за тајност и заштита на обработката
на личните податоци“.

-

овластено лице при работа со документи
кои содржат лични податоци треба да
внимава истите да не ги направи
непотребно видливи на трети лица.

-

овластено лице по престанокот на
работното време и за време на паузи и
отсуства документите кои содржат лични
податоци треба да ги чува на место на кое
што нема да бидат непотребно видливи.

Член 5
Овластените
лица
задолжително
се
информираат за техничките и организациските
мерки кои се однесуваат на извршувањето на
нивните обврски и одговорности.

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој
правилник престанува да важи Правилникот за
определување на обврските и одговорностите на

31 октомври 2012 g.

корисниците при користење на документите и
информатичко комуникациската опрема бр.07-897/1
од 09.03.2010 година.

Член 7
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Василево“.

Бр.07-2106/1
26.10.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.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 op[tina
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
седмица,месец, лого и име на манифестацијата што
ја организира општина Василево во населеното
место Градошорци,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр.08-2107/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

-------------------------------------------------Советот na op[tina Vasilevo vrz osnova na
~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br.5/02), ~len 21 od
Statutot na op[tina Vasilevo (Slu`ben glasnik
na op[tina Vasilevo br.4/03, 6/08, 9/10), na svojata
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redovna sednica одржана на 26.10.2012 година ja
donese slednata
REШENIE
ODLUKA
za utvrduvawe na sedmica, mesec, logo i ime na
manifestacijata na [to ja organizira op[tina
Vasilevo vo naseleno mesto Grado[orci

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op[tina
Vasilevo ja utvrduva sedmicata, mesecot na
proslava, logoto i imeto na manifestacijata koja
op[tina Vasilevo ja proslavuva sekoja godina vo
naseleno mesto Grado[orci.
^len 2
Manifestacijata koja se odr`uva vo
naseleno mesto Grado[orci ]e se proslavuva sekoja
vtora nedela vo mesec noemvri vo tekovnata godina.
^len 3
Logoto na manifestacijata e dadeno vo
prilog na Odlukata.

Imeto
prazot“.

na

^len 4
manifestacijata

e

„Den

na

^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8 (osmiot) den
od nejzinoto objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo”.

Бр.07-2107/1
26.10.2012г.
Василево

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.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

Se proglasuva Одлуката за dodeluvawe na
pari~ni sredstva na MPC - strumi~ka eparhija parohija radi~evska Hram ,,Sveti Dimitrija
s.Sedlarci,
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.10.2012 godina

Бр.08-2108/2
26.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

----------------------------------------------------Советот na opшtina Vasilevo vrz osnova na
~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br.05/02) i 21 od Statutot
na opшtina Vasilevo (Slu`ben glasnik na OV br.
04/03, 08/06 i 09/10), na svojata redovna sednica
одржана на 26.10.2012 година ja donese slednata

ODLUKA
za dodeluvawe na pari~ni sredstva na MPC strumi~ka eparhija - parohija radi~evska Hram
,,Sveti Dimitrija s.Sedlarci

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na opшtina
Vasilevo dodeluva pari~ni sredstva na MPC strumi~ka eparhija - parohija radi~evska, Hram
,,Sveti Dimitrija” s.Sedlarci vo visina od
64.305,00 denari koi MZ Sedlarci za priklu~uvawe
na voda ja ima uplateno vo Buxetot na opшtina
Vasilevo.

^len 2
Se zadol`uva Oddelenieto za finansii
ovie pari~ni sredstva da gi prenese na `iro
smetka broj 370041100199828 deponent Eurostandard
banka na MPC - strumi~ka eparhija - parohija
radi~evska Hram ,,Sveti Dimitrija” s.Sedlarci i
da ja sprovedi ovaa Odluka.
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^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
donesuvawe a ќe se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo”.

Бр.07-2108/2
26.10.2012г.
Василево

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.р

*

*

*

Gradona~alnikot na opшtina Vasilevo vrz
osnova na ~len 132 stav 3 od Zakonot za osnovno
obrazovanie („Slu`ben vesnik na RM“ br.103/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12 i 100/12),
~len 50 od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 38 od
Statutot na op[tina Vasilevo („Slu`ben glasnik
na Op[tina Vasilevo“ br. 04/03, 08/06 i 09/10) ja
donese slednata

ODLUKA
za objavuvawe javen oglas za izbor na direкtor
vo OOU Goce Del~ev Vasilevo

1.

So ovaa Odluka se zadol`uva U~ili[niot
odbor na OOU Goce Del~ev Vasilevo da
objavi javen oglas za izbor na direktor na
OOU Goce Del~ev Vasilevo za mandaten
period od 4 (~etiri) godini smetano od
denot na kone~nosta na Odlukata za izbor
na direktor, spored utvrdenata postapka vo
Zakonot za osnovno obrazovanie.

2.

Direktorot pokraj op[tite uslovi treba da
gi ispolnuva i posebnite uslovi kako [to e
utvrdeno
vo
Zakonot
za
osnovno
obrazovanie.

3.

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
nejzinoto donesuvawe i istata ќe bide
objavena vo Slu`beniot glasnik na opшtina
Vasilevo.
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Бр.08-1823/1
24.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

*

* *

Gradona~alnikot na op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 132 to~ka 14 od Zakonot za osnovno
obrazovanie („Slu`ben vesnik na RM“ br.103/08,
31/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 i 100/12), ~len 50
stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.05/02), i ~len 38 od
Statutot na op[tina Vasilevo (“Slu`ben glasnik
na Op[tina Vasilevo” br.4/03, 8/06 i 9/10) a vrz
osnovna na Predlogot br. 02-68/16 od 16.10/2012
godina na U~ili[niot odbor pri OOU Goce Del~ev
Vasilevo, ja donese slednata

ODLUKA
za izbor na direktor na OOU Goce Del~ev Vasilevo

^len 1
So ovaa Odluka Gradona~alnikot na
Op[tina Vasilevo vr[i izbor na direktor na OOU
Goce Del~ev Vasilevo za mandaten period od 4
(~etiri) godini smetano od denot na donesuvawe na
ovaa Odluka.
^len 2
Za direktor na OOU Goce Del~ev Vasilevo
se izbira Emilija Koteva nastavnik vo oddelenska
nastava vo OOU Goce Del~ev Vasilevo za mandaten
period od 4 (~etiri) godini.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
nejzinoto donesuvawe a ]e se objavi vo “Slu`ben
glasnik na op[tina Vasilevo”.

Бр.08-1975/2
18.10.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р
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*

*

Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki
(“Slu`ben vesnik na RM” br.136/07, 130/08, 97/10,
53/11 i 185/11) i ~len 38 od Statutot na Op[tina
Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03, 08/06
i 09/10), donese

^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Aco Mitev
- pretsedatel;
- Toni Ristov
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Karolina Dodevska - ~len;
- Nikola Vitlarov
- zam.~len;
- Slave Andonov
-~len;
- Bobi Veli~kovski -zam.~len.
^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot na
donesuvawe, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“.

RE{ENIE br.45/2012
za potreba od javna nabavka

^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka raboti - prisilno administrativno
izvr[uvawe
na
doneseni
akti
(urivaweotstranuvawe na bezpravno izgradeni grade`ni
objekti - gradbi, otstranuvawe na monta`nidemonta`ni vremeni objekti, zemjani raboti i
drugo vo op[tina Vasilevo odnosno gradbi od vtora
kategorija.
^len 2
Nabavkata ]e se sprovede po postapka so
barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe oglas
koja zapo~nuva vo hartiena forma a zavr[uva so
elektronska aukcija, vo soglasnost so Zakonot za
javni nabavki („Slu`ben vesnik na RM“3 br.136/07,
130/08, 97/10, 53/11 i 185/11).
^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata e
1.000.000,00 denari bez DDV i ne e predvidena vo
Godi[niot plan za javni nabavki za 2012 godina.
^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena
100 boda
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Бр.08-1688/1
06.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р

*

* *

Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 169 stav 1 alineja 2 od Zakonot za
javnite nabavki („Slu`ben vesnik na RM“ br.136/07,
130/08, 97/10, 53/11 i 185/11), ~len 50 od Zakonot za
lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na RM“
br.5/02) i ~len 38 od Statutot na Op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03, 08/06 i 09/10),
donese

RE{ENIE
za poni[tuvawe na postapka za dodeluvawe na
dogovor za javna nabavka
br.45/2012

najpovolen

^len 5
Postapkata za nabavkata ]e ja sprovede
Komisija za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo
sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici.

1.

So ovaa Re[enie se poni[tuva
postapkata za dodeluvawe dogovor za
javna nabavka br.45/2012 raboti prisilno administrativno izvr[uvawe
na
doneseni
akti
(urivaweotstranuvawe na bezpravno izgradeni
grade`ni objekti - gradbi, otstranuvawe
na
monta`ni-demonta`ni
vremeni
objekti, zemjani raboti i drugo vo
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op[tina Vasilevo odnosno gradbi od
vtora kategorija.
2.

Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot
na donesuvaweto.

Obrazlo`enie
Postapkata za dodeluvawe na dogovor za
javna nabalva br.45/2012 nabavka raboti - prisilno
administrativno izvrшuvawe na doneseni akti
(urivawe-otstranuvawe na bezpravno izgradeni
grade`ni objekti - gradbi, otstranuvawe na
monta`ni-demonta`ni vremeni objekti, zemjani
raboti i drugo vo op[tina Vasilevo odnosno gradbi
od vtora kategorija se poni[tuva od pri~ini [to
od arhivata na op[tina Vasilevo ne e dostavena
nitu edna ponuda.
Predvid na gorenavedenoto se odlu~i kako
vo dispozitivot na ovaa Re[enie.

Бр.08-1688/13
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

*

*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година“)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а
во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1745/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Андонов Стојанчо од с.Василево бр.321.
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Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 1000 денари
Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево

Бр.05-1745/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

* *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година“)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а
во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1740/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Демиров Џенгис од с.Василево бр.96.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 1000 денари
Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево
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Бр.05-1740/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

*

*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'')
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а
во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

31 октомври 2012 g.
*

* *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година“)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а
во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1768/1 од 17.09.2012 година поднесено
од Иљазов Бејсим од с.Василево.

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1773/1 од 18.09.2012 година поднесено
од Душко Јованов од с.Градошорци.

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 2000 денари

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 1000 денари

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево

Бр.05-1773/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Бр.05-1768/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

* *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
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начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'')
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10),
а во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното

31 октомври 2012 g.

општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното
РЕШЕНИЕ

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1739/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Мирко Николовски од с.Василево.

РЕШЕНИЕ

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 2000 денари

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1763/1 од 17.09.2012 година поднесено
од Исмет Мустафов од с.Василево бр.152.

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 2000 денари
Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Бр.05-1763/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

*

*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година“)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а
во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на

Бр.05-1739/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

* *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година“)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10),
а во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1749/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Усеинова Селиме од с.Василево .
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Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 2000 денари

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Бр.05-1749/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

*

*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'')
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а
во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1746/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Митко Ѓорѓиев од с.Василево бр.321.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 3000 денари

31 октомври 2012 g.

Бр.05-1746/2
28.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

* *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'')
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10),
а во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното
РЕШЕНИЕ

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1748/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Денис Ѓорѓиев од с.Василево.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 3000 денари
Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево

Бр.05-1748/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево
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*

*

*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година“)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10),
а во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 3000 денари

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.
Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

*

РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1744/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Иљазов Демир од с.Василево бр.150.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 3000 денари

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1743/1 од 12.09.2012 година поднесено
од Илиов Ацо од с.Доброшинци.

Бр.05-1743/2
27.09.2012г
Василево

31 октомври 2012 g.

формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година“)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10),
а во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното

*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Бр.05-1744/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

* *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен весник
на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,,Службен гласник“ бр. 13/2009 година.)
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10),
а во согласност со извештајот на привремената
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Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1772/1 од 18.09.2012 година поднесено
од Лида Петровска од с.Доброшинци бр.59.

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 1000 денари

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

*

РЕШЕНИЕ

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска
помош бр. 03 - 1839/1 од 25.09.2012 година поднесено
од Славица Стојанова од с.Василево .

РЕШЕНИЕ

Бр.05-1722/2
27.09.2012г
Василево

31 октомври 2012 g.

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски
средства во износ од 3000 денари

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Бр.05-1839/2
27.09.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за
формирање, мандатот, изборот на членови, како и
начинот
на
работење
на
Комисијата
за
разгледување
на
барања
за
еднократна
финансиска помош при Советот на општина
Василево (,,Службен гласник бр. 13/2009 година'')
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,
Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а
во согласност со извештајот на привремената
Комисија за финансиска помош при Советот на
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр.
14/09), Градоначалникот на општина Василево го
донесе следното
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