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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

R E [ E N I E

Se proglasuva Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ ,,
Прва радост ,, Василево за воспитна септември 2018 – август 2019 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 27.09.2019
godina

na den 21.08.2019 godina

Бр.08–1344/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na R.M." br 5/02), 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 го donese следниот:

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Извештајот за работа на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, Василево

за воспитна септември 2018 – август 2019 година

- Сe usvojuva Извештајот за работа на ЈОУДГ ,, Прва радост ,,
Василево за воспитна септември 2018 – август 2019 година.
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- Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот за работа на ЈОУДГ ,, Прва
радост ,, Василево за воспитна септември 2018 – август 2019
година.

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".

Бр.08-1344/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
davawe soglasnost na Одлуката на
Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка ,,Прва Радост” -
Василево за утврдување на почеток
и завршетокот на работното
време на ЈОУДГ ,, Прва радост
,, Василево,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1345/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i
~len 21 od Statutot na Opшtina

Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.
04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata redovna sednica
donese,

ODLUKA
za davawe soglasnost na Одлуката на

Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка ,,Прва Радост” -

Василево за утврдување на
почеток и завршетокот на

работното време на ЈОУДГ ,,
Прва радост ,, Василево

Член 1

Sovetot na opшtina Vasilevo
dava soglasnost na Одлуката на Јавната
општинска установа за деца - Детска
градинка ,,Прва Радост” –Василево за
утврдување на почеток и
завршетокот на работното време
на ЈОУДГ ,, Прва радост ,,
Василево.

Член 2

Ovoj Одлука vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ќe se  objavi vo
"Slu`beni glasnik na Opшtina
Vasilevo".

Бр.08-1345/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) ~len 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

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
davawe soglasnost na Јавната
општинска установа за деца - Детска
градинка ,,Прва Радост” -Василево за
прием на повеќе деца од предвидениот
капацитет,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1346/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i
~len 21 od Statutot na Opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.
04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata redovna sednica
donese,

ODLUKA
za davawe soglasnost na Јавната

општинска установа за деца - Детска
градинка ,,Прва Радост” -Василево за

прием на повеќе деца од предвидениот
капацитет

Член 1

Sovetot na opшtina Vasilevo
dava soglasnost na Јавната општинска
установа за деца - Детска градинка
,,Прва Радост” –Василево за прием на
повеќе деца од предвидениот капацитет на
градинката поради пријавените повеќе деца
за прием во Јавната општинска установа
за деца - Детска градинка ,,Прва Радост”
–Василево.

Член 2
Ovoj Одлука vleguva vo sila od

denot na donesuvaweto a ќe se      objavi vo
"Slu`beni glasnik na Opшtina
Vasilevo".

Б р .08-1346/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,

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

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
davawe soglasnost na Одлуката за
утврдување на Комисија за прием
на повеќе деца од предвидениот
капацитет на ЈОУДГ ,, Прва
радост ,, Василево и утврдување
на поблиски критериуми за прием
на деца,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.
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Бр.08–1347/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i
~len 21 od Statutot na Opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.
04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata redovna sednica
donese,

ODLUKA
za davawe soglasnost na Одлуката на

Јавната општинска установа за деца -
Детска градинка ,,Прва Радост” -

Василево за утврдување на
Комисија за прием на повеќе

деца од предвидениот капацитет
на ЈОУДГ ,, Прва радост ,,
Василево и утврдување на

поблиски критериуми за прием на
деца

Член 1

Sovetot na opшtina Vasilevo
dava soglasnost na Одлуката на Јавната
општинска установа за деца - Детска
градинка ,,Прва Радост” –Василево за
утврдување на Комисија за прием
на повеќе деца од предвидениот
капацитет на ЈОУДГ ,, Прва
радост ,, Василево и утврдување
на поблиски критериуми за прием
на деца.

Член 2

Ovoj Одлука vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ќe se objavi vo
"Slu`beni glasnik na Opшtina
Vasilevo".

Бр.08-1347/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva
Заклучокот за усвојување на
Годишната Програмата за
работа на ЈОУДГ ,, Прва
радост ,, Василево за
учебната 2019-2020 година,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 godina.

Бр.08–1348/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка

9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), 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 го donese следниот:

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишната Програмата

за работа на ЈОУДГ ,, Прва
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радост,, Василево за учебната
2019 –2020 година

- Сe usvojuva Годишната
Програма за работа на ЈОУДГ
,, Прва радост,,
Василево за учебната 2019
–2020 година.

- Составен дел на овој
Заклучок е и Годишната
Програма за работа на ЈОУДГ
,, Прва радост,,
Василево за учебната 2019
–2020 година.

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

Бр.08-1348/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ ,,Гоце Делчев” Василево
за учебната 2019/2020 година,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 godina .

Бр.08–1349/2 Општина Василево

30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка

9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), 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 одржана на 27.09.2019 година го
donese следниот,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишната Програма

за работа на ООУ ,,Гоце
Делчев,,Василево за учебната 2019/2020

година

- Сe usvojuva Годишната
Програма за работа на ООУ
,,Гоце Делчев’’ Василево за
учебната 2019/2020 година.

- Составен дел на овој
Заклучок е и Годишната
Програма за работа на ООУ
,,Гоце Делчев’’ Василево за
учебната 2019/2020 година.

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

Бр.08-1349/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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
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stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva
Заклучокот за усвојување на
Развоен План 2019-2023 година
на ООУ ,, Гоце Делчев “
Василево,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 godina .

Бр.08–1350/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка

9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), 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 27.09.2019 godina
donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Развоен План 2019-
2023 година на ООУ ,, Гоце Делчев “

Василево

- Сe usvojuva Развоен План
2019-2023 година на ООУ ,,
Гоце Делчев “ Василево.

2.Составен дел на овој Заклучок е и
Развоен План 2019-2023 година
на ООУ ,, Гоце Делчев “
Василево .

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".

Бр.08-1350/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
усвојување на Годишниот Извештај
за работата на ООУ,,Атанас
Нивичански” Нова Маала за
учебната 2018/19 година,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 godina.

Бр.08–1351/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка

9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), 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
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sednica odr`ana na den 27.09.2017 godina
donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишниот извештај за

работа на ООУ,,Атанас Нивичански” Нова
Маала за учебната 2018/19 година

- Сe usvojuva Годишниот
извештај за работа на
ООУ,,Атанас Нивичански”
Нова Маала за учебната
2018/19 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и
Годишниот извештај за работа на
ООУ,,Атанас Нивичански” Нова
Маала за учебната 2018/19 година

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".

Бр.08-1351/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ ,,Атанас Нивичански”
Нова Маала за учебната 2019/2020
година,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 godina .

Бр.08–1352/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка

9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), 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 го donese следниот:

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишната Програма
за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански’’

Нова Маала за учебната 2019/2020
година

- Сe usvojuva Годишната
Програма за работа на ООУ
,,Атанас Нивичански”Нова
Маала за учебната 2019/2020
година.

- Составен дел на овој
Заклучок е и Годишната
Програма за работа на ООУ
,,Атанас Нивичански’’Нова
Маала за учебната 2019/2020
година.
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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".

Бр.08-1352/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
davawe na pozitivno mislewe na
Statutot na ООУ,,Атанас Нивичански”
Нова Маала ,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1353/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка

9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), 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),  ~len  24
stav 6 od Zakonot za osnovno
obrazovanie ("Slu`ben vesnik na R.M."
br 161/19) Sovetot na op[tina Vasilevo
na svojata redovna sednica odr`ana na
den 27.09.2019 godina donese,

ODLUKA
za davawe na pozitivno mislewe na

Statutot na ООУ,,Атанас Нивичански”
Нова Маала

Член 1

Сe dava pozitivno mislewe na
Statutot на ООУ,,Атанас Нивичански”
Нова Маала 01-225/3 od 22.08.2019 godina
.

Член 2

Ovaa Odluka vleguva vo sila
осмиот ден od denot na
donesuvaweto a ]e se objavi vo
"Slu`beni glasnik na Op[tina
Vasilevo".

Бр.08-1353/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци,
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[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1354/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Советот на општина Василево врз
основа на член 4  став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11;
54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14;
115/14; 199/14;124/15 и 129/15), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21
од Статутот на општина Василево, ја
донесе следната :

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-
црква на К.П.бр.1803 во КО Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци со право на
користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
Македонска Правславна црква –
Струмичка Православна Епархија
Св.Три Светители Ангелци.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето

во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр.08-1354/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1355/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Советот на општина Василево врз
основа на член 4  став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11;
54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14;
115/14; 199/14;124/15 и 129/15), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21
од Статутот на општина Василево, ја
донесе следната :



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 04 Октомври 2019g.

13

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-
црква на К.П.бр.1803 во КО Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци со право на
користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
Македонска Правславна црква –
Струмичка Православна Епархија
“Св.Ѓорги” Ангелци.

Член 2

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

Бр.08-1355/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска

документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1356/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз Советот на општина Василево врз
основа на член 4  став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11;
54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14;
115/14; 199/14;124/15 и 129/15), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21
од Статутот на општина Василево, ја
донесе следната :

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-
црква  и трем на К.П.бр.1803 во КО

Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква и трем на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци со право на
користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
Македонска Правславна црква –
Струмичка Православна Епархија
“Св.Петка” Ангелци.



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 04 Октомври 2019g.

14

Член 2

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

Бр.08-1356/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1357/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Советот на општина Василево врз
основа на член 4  став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11;
54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14;
115/14; 199/14;124/15 и 129/15), член 2
од Правилникот за стандарди за

вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21
од Статутот на општина Василево, ја
донесе следната :

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-
црква  на К.П.бр.1803 во КО Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-црква на
К.П.бр.1803 во КО Ангелци со право на
користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
Македонска Правславна црква –
Струмичка Православна Епархија “Св.
Димитриј” Ангелци.

Член 2

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

Бр.08-1357/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto
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R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниоте објекти-викендица
к.п.бр.953 во КО Василево вон гр. ,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1358/2 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 4  став 1 од
законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Сл.весник на
РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13;
44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21
став 1 точка 43 од статутот на општина
Василево,Советот на општина
Василево на седницата одржана на ден
27.09.2019 година,донесе:

О   Д   Л   У   К   А

За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-

планска документација за
проширување на планскиот опфат и

вклопување на бесправниоте
објекти-викендица к.п.бр.953 во КО

Василево вон гр

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-викендица на

к.п.бр.953 во КО Василево вон со право
на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
лицето Ристо Трајков од с.Василево
бр.226.

Член 2

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

Бр.08-1358/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
определување на крајбрежен
појас на регулиран водотек
ОДВОДЕН КАНАЛ ОК-1 во с.
Гардошорци, Општина Василево,
опфатен со Урбанистички план за
село Градошорци, КО Градошорци,
Општина Василево,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1359/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Советот на општина

Василево врз основа на член
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131 став 2 точка 3 од
Законот за водите (Сл.
Весник на РМ бр.87/2008,
6/2009, 161/2009, 83/2010,
51/2011, 44/2012, 23/2013 и
163/2013) и член 36 од
Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/2002) ја донесе
следната :

ОДЛУКА
за определување на
крајбрежен појас на

регулиран водотек ОДВОДЕН
КАНАЛ ОК-1 во с. Гардошорци,
Општина Василево, опфатен со
Урбанистички план за село
Градошорци, КО Градошорци,

Општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се определува
ширината на крајбрежниот
појас на водотекот на:

 Регулиран водотек ОДВОДЕН
КАНАЛ ОК-1 во с. Гардошорци,
Општина Василево, од стационажа
Т10+000.0, до Т2– 0+130.43,
дефинирана со координати од Т1(x-
4602921,6916 y-7614719,0977); до
Т2х-4603383,4934; y-
7615313,7499,во должина од
130.43m.

Член 2

Ширината на крајбрежниот појас на
регулиран водотек ОДВОДЕН
КАНАЛ ОК-1 во с. Гардошорци,
Општина Василево,од крајната
линија на регулацијата на речното
корито ќе изнесува најмалку од
јужната стран 3.0м,  а од северната
страна 10.0 метри.

Член 3

Составен дел на оваа Одлука е
графичкиот прилог Прегледна
ситуација во размер 1:2500 и
геотески координати за опфатот.

Член 4

Одлуката влегува во
сила со денот на објавување
во Службен гласник на
ОпштинаКонче, а по претходна
добиена согласност од
Министерството за животна
средина и просторно
планирање.

Бр.08-1359/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Решението za
разрешување на член на
Училишниот одбор на ООУ ,,Гоце
Делчев” Василево,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1360/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Советот на општина Василево

врз основа на член 36 став 1 точка 5 од
Законот за локална самоуправа
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(‘’Службен весник на РМ ‘’ бр.5/02),
член 176 од Законот за основно
образование (‘’Службен весник на РМ
бр.161/19), член 21  од Статутот на
општина Василево (“Службен гласник
на ОВ’’ бр.04/03, бр.08/06 и бр.10/06),
го донесе следното

РЕШЕНИЕ
за разрешување на член на

Училишниот одбор на ООУ ,,Гоце
Делчев” Василево

Член 1

Од член на Училишниот одбор на
ООУ ,, Гоце Делчев” Василево се
разрешува :

- Миле Трајчев;

Член 2

Оваа Решение влегува во сила
осмиот ден од  денот на донесувањето
а ќе се објави во Службен гласник на
ОВ.

Бр.08-1360/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Решението za
разрешување и именување на член на
Училишниот одбор на ООУ ,,Атанас
Нивичански” Нова Маала,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1361/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Советот на општина Василево

врз основа на член 36 став 1 точка 5 од
Законот за локална самоуправа
(‘’Службен весник на РМ ‘’ бр.5/02),
член 176 од Законот за основно
образование (‘’Службен весник на РМ
бр.161/19), член 21  од Статутот на
општина Василево (“Службен гласник
на ОВ’’ бр.04/03, бр.08/06 и бр.10/06),
го донесе следното

РЕШЕНИЕ
за  разрешување и именување на

член на Училишниот одбор на ООУ ,,
Атанас Нивичански’’ Нова Маала

Член 1

Од членови на Училишниот одбор
на ООУ,,Атанас Нивичански’’ Нова
Маала се разрешуваат :

- Виолета Тонева ;

- Јорданчо Наков;

Член 2
За член на Училишниот одбор на
ООУ,,Атанас Нивичански’’ Нова
Маала се именува :

- Мартин Атанасов ;

Член 3

Оваа Решение влегува во сила
осмиот ден од  денот на донесувањето
а ќе се објави во Службен гласник на
ОВ.



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 04 Октомври 2019g.

18

Бр.08-1361/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
Сојузот на здруженија на
тутунопроизводители  ,, Басмак ,, од
с.Василево,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1362/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево 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
27.09.2019 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства
на Sojuzot na Здружениja на тутуно
производители  ,, Басмак ,,

Василево

~len 1

So ovaa Odluka Советот на
opшtina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 8.000,00 denari на
Sojuzot na Здружениja на тутуно
производители  ,,Басмак ,,
Василево.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1
se odobruvaat na Sojuzot na Здружениja
на тутуно производители  ,,Басмак
,, Василево за тековно работење.

~len3
Средствата ќе се исплатат на

сметката на Sojuzot na Здружениja на
тутуно производители  ,,Басмак ,,
Василево 210068261300145 депонент
Тутунска Банка со ЕДБ 4039012500716.

~len 4

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

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето vo Slu`ben
glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-1362/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto
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R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
Ристо Тушев од с.Пиперево,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1363/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево 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
27.09.2019 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства

на Ристо Тушев од с.Пиперево

~len 1

So ovaa Odluka Советот на
opшtina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 40.000,00 denari на
Ристо Тушев од с.Пиперево.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1
se odobruvaat na Ристо Тушев од
с.Пиперево za лекување.

~len3
Средствата ќе се исплатат на

сметката на Ристо Тушев од
с.Пиперево со сметка 210501580461595 и
ЕМБГ 1405965460016.

~len 4

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

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето vo Slu`ben
glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-1363/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06
и 09/10) go donesuvam slednoto

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
Киро Ѓоргиев од с.Добрејци,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1364/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево 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
27.09.2019 година ја donese следната,



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 04 Октомври 2019g.

20

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства

на Киро Ѓоргиев од с.Добрејци

~len 1

So ovaa Odluka Советот на
opшtina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 6.000,00 denari на
Киро Ѓоргиев од с.Добрејци.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1
se odobruvaat na Киро Ѓоргиев од
с.Добрејци za organizirawe turnir na
glineni gulabi po povod praznikot
Ilinden  na streli[teto na LD Fazan od
s.Vasilevo.

~len3
Средствата ќе се исплатат на

сметката на Киро Ѓоргиев од
с.Добрејци со сметка 320500026220633 и
ЕМБГ 2101987460014.

~len 4

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

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето vo Slu`ben
glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-1364/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево 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 op[tina Vasilevo

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

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
црковното настојателство при храмот ,,
св. Димитриј “ с.Сушево,

[to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 27.09.2019 година.

Бр.08–1365/1 Општина Василево
30.09.2019г. Градоначалник
Василево 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
27.09.2019 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства

на црковното настојателство при
храмот ,, св. Димитриј “ с.Сушево

~len 1

So ovaa Odluka Советот на
opшtina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 15.000,00 denari на
црковното настојателство при храмот ,,
св. Димитриј “ с.Сушево.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1
se odobruvaat na црковното
настојателство при храмот ,, св.
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Димитриј “ с.Сушево за доизградба на
капелата.

~len3
Средствата ќе се исплатат на

сметката на Струмичка православна
епархија 370041200144360 депонент
Еуростандард Банка со ЕДБ 4030998349207.

~len 4

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

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето vo Slu`ben
glasnik na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-1365/1 Совет на општина Василево
30.09.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

* *  *


