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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за
утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура или сообраќајната
инфраструкура воопшто нема  да се
предвиди и вклопување на бесправниот
објект-деловен објект на к.п.бр.2099, 2100 и
2695 во КО Василево ,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
14.10.2019 година.

Бр.08–1412/2 Општина Василево
15.10.2019г. 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
14.10.2019 година,донесе:

О   Д   Л   У   К   А

За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска

документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура или

сообраќајната инфраструкура воопшто
нема  да се предвиди и вклопување на
бесправниот објект-деловен објект на

к.п.бр.2099, 2100 и 2695 во КО Василево

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура или
сообраќајната инфраструктура воопшто
нема да се предвиди и вклопување на
бесправниот објект-деловен објект на
к.п.бр.2099, 2100 и 2695 во КО Василево со
право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
лицето Ристо Ристов од с.Василево бр.132.

Член 2

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

Бр.08-1412/1 Совет на општин Василево
15.10.2019г. Претседател,

Василево Крсте Панов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за давање
согласност за формирање на паралелки со
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помал број на ученици во ООУ ,, Гоце
Делчев “Василево,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
14.10.2019 година.

Бр.08–1414/2 Општина Василево

15.10.2019г. Градоначалник,

Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и
член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) ,
како и член 41 точка 5 од Законот за основно
образование ( Службен весник на РМ
бр.103/2008…..100/2012), Советот на Општина
Василево на својата седница одржана на
14.10.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање согласност за формирање

паралелки со помал број на ученици во
ООУ “Гоце Делчев” Василево

Член 1

Советот на општина Василево дава
согласност  на ООУ “Гоце Делчев” Василево зa
формирање на паралелки со помал број на
ученици и тоа:

ООУ Гоце Делчев - Василево
- 10 паралелки од I -V со вкупен број на

деца 171;
- 5 паралелк VI со вкупен број на деца 68 ;
- 4 паралелк VII со вкупен број на деца 50

;

- 5 паралелк VIII со вкупен број на деца 75
;

- 5 паралелк IX со вкупен број на деца 73 ;

Подрачни училишта:
- Ангелци (мак.јазик) 5 паралелки од I -V

со вкупен број на деца 59;
- Ангелци (тур.јазик) 5 паралелки од I -V

со вкупен број на деца 93;
- Владевци  2 ком. паралелки I-III-IV и II-

Vсо вкупен број на деца 26;
- Сушево 2 ком. паралелки I-III-II и IV-

Vсо вкупен број на деца 23;
- Радичево 2 ком. паралелки I-III и II-

Vсо вкупен број на деца 16;
- Дукатино 2  ком. паралелки I-III-V и

III- IVсо вкупен број на деца 32;
- Седларци  2 ком. паралелки I-III-IV и

II- Vсо вкупен број на деца 14;
- Едерниково  2 ком. паралелки I-III-IV и

II- Vсо вкупен број на деца 10;

Советот на општина Василево согласностите за
работа на паралелките со помал број на деца во
ООУ Гоце Делчев и ПУ во населените места на
општина Василево,  ги одобрува за учебната
2019/2020 година.

Член 2

Се задолжува ООУ “Гоце Делчев”
Василево воспитно - образовниот процес во
паралелките да го организира во согласност со
пропишаните педагошки стандарди и
нормативи

Член 3

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

Бр.08-1414/1 Совет на општина Василево
15.10.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за прифаќање на физибилити студијата за
примена на мерки на енергетска ефикасност во системот за јавно
осветлување ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана
на ден 14.10.2019 година.

Бр.08–1413/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и  член 21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),а согласно член 16 и 17 од
Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Службен весник на РМ
6/12, 144/14, 33/15, 104/15и 215/15)  Советот на Општина Василево на
својата седница одржана на 14.10.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за прифаќање на физибилити студијата за примена на мерки на

енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување

Член 1
Со оваа Одлука се прифаќа физибилити студијата за примена на

мерки на енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се

објави во Службен гласник на општина Василево.

Б р .08-1413/1 Совет на општина Василево 15.10.2019г.
Претседател,

Василево Крсте Панев с.р.

* *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Врз основа на член 50
став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за усвојување на референтната годишна
потрошувачка на електрична енергија во општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана
на ден 14.10.2019 година.

Бр.08–1415/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.
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-----------------------------------------------------------

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и  член 21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),а согласно член 16 и 17 од
Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Службен весник на РМ
6/12, 144/14, 33/15, 104/15и 215/15)  Советот на Општина Василево на
својата седница одржана на 14.10.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на референтната годишна потрошувачка на електрична

енергија во општина Василево

Член 1
Со оваа Одлука се усвојува референтната годишна потрошувачка

на електрична енергија во општина Василево.

Член 2
Составен дел на оваа Одлука е и Референтната годишна

потрошувачка на електрична енергија во општина Василево.
Член 3

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

Бр.08-1415/1 Совет на општина Василево 15.10.2019г.
Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.
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* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за започнување на постапка за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за реконструкција на јавното осветлување во општина Василево преку
воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана
на ден 14.10.2019 година.

Бр.08–1416/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа

(“Службен весник на РМ“ бр.05/02), а во врска со член 17 став 4 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на РМ“ број
6/12), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана
на14.10.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за започнување на постапка за доделување на договор за

воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на
јавното осветлување во општина Василево преку воведување мерки за

енергетска ефикасност според ЕСКО Модел

Член 1

Со оваа одлука Општината Василевозапочнува постапка за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за реконструкција на јавното осветлување во општина Василево преку
воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел (во
натамошниот текст: договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство).
Оправданоста од доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство произлегува од потребата за воведување мерки за
енергетска ефикасност во Општината и реконструкција на постоечкиот
систем за јавно осветлување со што значително ќе се подобри квалитетот
на јавното осветлување и ќе се остварат енергетски заштеди кои ќе донесат
финансиски бенефит за Општината, а ќе придонесат и кон намалување на
штетни емисии во атмосферата.Договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство ќе се реализира според моделот: проектирање–
изградба-финансирање–стопанисување - трансфер (DFBOT).

Член 2

Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се
воспостави како јавна набавка на услуга.

Член 3

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на договорот за ЈПП се:

- реконструкција на јавното осветлување;
- воведување мерки за енергетска ефикасност; и
- унапредување на заштитата на животната средина;

Член 4

Предмет на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е:
Имплементација на мерки за енергетска ефикасност (МЕЕ) за подобрување
на ефикасното користење на енергијата, како и во согласност со
намалување на испуштањето на CO2 штетни емисии (стакленички гасови),
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а со тоа и намалување на оперативните трошоци во/на предметниот објект
на договорот.

Член 5

Проценета вредност на Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство е 23.100.000,00 денари (дваесет и три милиона и сто илјади
денари)

Член 6

Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се додели
за период од најмногу 12 години при што рокот почнува да тече од датумот
на склучување на Договорот.
Пред истекот на рокот од ставот 1 на овој член, приватниот партнер е
должен да го предаде во владение на Општината системот за јавно
осветлување со сите додатоци и подобрувања.

Член 7

Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се доделува
по пат на отворена постапка, со објавување на оглас, а согласно одредбите
од Законот за јавните набавки.

Член 8

Постапката за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
која ќе биде формирана од страна на Градоначалникот на Општина
Василево во рок од пет дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.
Комисијата ќе ја подготви тендерската документација во рок од 10 денаод
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“

Бр.08-1416/1 Совет на општина Василево
15.10.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај
за извршување на Буџетот за 2018 година на општина Василево за
периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година (К-1),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана
на ден 14.10.2019 година.

Бр.08–1417/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална

самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02),член 32 став 1 точка 4 од
Законот за финансирање на едини на локална самоуправа ( " Службен
весник на РМ " бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 21 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 14.10.2019
година ја донесе следната:
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ЗАКЛУЧОК
За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2019

година на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019
година (К-1)

- Сe усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот
на општина Василево за  периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019
година (К-1).

- Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 30.09.2019 година (К-1).

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

Бр.08-1417/1 Совет на општина Василево
15.10.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.
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* *  *
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за
усвојување на кварталниот извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на општина
Василево за периодот од 01.01.2019 до
30.09.2019 година (К-2),

што Советот на општина Василево го
донесе на седницата одржана на ден 14.10.2019
година.

Бр.08–1418/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02),член 32 став 1 точка 4
од Законот за финансирање на едини на
локална самоуправа ( " Службен весник на РМ "
бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 21
од Статутот на општина Василево (Службен

гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на
Општина Василево на својата седница одржана
на 14.10.2019 година ја донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на кварталниот извештај
доспеаните а не измирени обврски на општина
Василево за периодот од 01.01.2019 до
30.09.2019 година ( К-2)

- Сe усвојува кварталниот извештај
за доспеаните а неизмирени
обврски  за период од 01.01.2019 до
30.09.2019 година (К-2)

- Составен дел на овој Заклучок е и
кварталниот извештај за
доспеаните а неизмирени обврски
за период од 01.01.2019 до
30.09.2019 година (К-2)

- Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08–1418/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

* *  *
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за
усвојување на кварталниот извештај за
промените на состојбата на задолжување на
општина Василево за периодот од 01.01.2019 до
30.09.2019 година (К-3),

што Советот на општина Василево го
донесе на седницата одржана на ден 14.10.2019
година.

Бр.08–1419/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од

Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02),член 32 став 1 точка 4
од Законот за финансирање на едини на
локална самоуправа ( " Службен весник на РМ "
бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 21
од Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на
Општина Василево на својата седница одржана
на 14.10.2019 година ја донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на кварталниот извештај за

промените на состојбата на задолжување на
општина Василево за периодот од 01.01.2019

до 30.09.2019 година (К-3)

- Сe усвојува кварталниот извештај
за промените на состојбата на
задолжување на општина Василево
за  периодот од 01.01.2019 до
30.09.2019 година (К-3).

- Составен дел на овој Заклучок е и
Кварталниот извештај за промените
на состојбата на задолжување на
општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 30.09.2019 година (К-
3).

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

Бр.08-1419/1 Совет на општина Василево
15.10.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

* *  *
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за одобрување
на финансиски средства на Костадин Ристов од
с.Нова Маала ,

што Советот на општина Василево го
донесе на седницата одржана на ден 14.10.2019
година.

Бр.08–1420/2 Општина Василево
15.10.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз основа на член 36 став 1 точка 1

Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата седница одржана на
14.10.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства на

Костадин Ристов од с.Нова Маала

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина
Василево одобрува финансиски средства во
износ од 20.000,00 денари на Костадин Ристов
од с.Нова Маала кој во име на црковниот
одбор при црквата ,, Успение на Пресвета
Богородица ,, од с.Нова Маала го поднесе
Барањето за финансиски средства.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се
одобруваат на Костадин Ристов од с.Нова
Маала за изградба на ограда од ковано железо и
цемент како подлога .

Член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката
на Апостолски Егзархат во Македонија со
сметка 300000002413978 и ЕДБ 4027998142679.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат
од Буџетот на општина Василево за 2019
година.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот

ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.

Бр.08-1420/1 Совет на општина Василево
15.10.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

* *  *


