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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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Odlukaта за 
сопствено учество на Општина 

Василево  во проект  за изработка на 

техничка документација за 

водоснабдување за населените места 

Требичино и Дукатино, [to Sovetot 
na op[tina Vasilevo ја donese na 
sednicata odr`ana na den 12.12.2016 
година. 
 

 

 

Бр.09–2202/2       Општина Василево 
12.12.2016г.                         Градоначалник 
Василево                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

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

 
Sovetot на општина Василево 

вrz 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 od Statutot na op[tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo " br.04/03,08/06 и 
09/10),  na svojata sednica одржана на 
12.12.2016 година ја  donese следната, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

за сопствено учество на Општина 

Василево  во проект  за изработка на 

техничка документација за 

водоснабдување за населените места 

Требичино и Дукатино 

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се обезбедуваат 

средства за сопствено учество на 

Општина Василево во проект за 

изработка на техничка 

документација за водоснабдување за 

населените места Требичино и 

Дукатино. 
 

Член 2 

 Средствата се обезбедуваат во 

висина од 80.000,00 денари од 

Буџетот на општина Василево, a од 

Бирото за Регионален Развој се 

обезбедени 800.000,00 денари  . 

 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на донесување а ќе биде 

објавена о во   „Службен гласник на 

Општина Василево “ 

 

 

 
Бр.08-2202/1         Совет на општина Василево 
12.12.2016г.                                   Претседател,  
 Василево                                Драги Митев  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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Odlukaта за 
сопствено учество на Општина 

Василево  во проект  за развој на 

патната инфраструктура преку 

изградба на дел од пат помеѓу 

населените места Чанаклија и Нова 

Маала  , [to Sovetot na op[tina 
Vasilevo ја donese na sednicata 
odr`ana na den 12.12.2016 година. 
 

 

Бр.09–2203/2       Општина Василево 
12.12.2016г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Sovetot на општина Василево 
вrz 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 od Statutot na op[tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo " br.04/03,08/06 и 
09/10),  na svojata sednica одржана на 
12.12.2016 година ја  donese следната, 

 

 
ОДЛУКА 

за сопствено учество на Општина 
Василево  во проект  за развој на 

патната инфраструктура преку изградба 
на дел од пат помеѓу населените места 

Чанаклија и Нова Маала   

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се обезбедуваат 
средства за учество на Општина 
Василево во проект  за развој на патната 
инфраструктура преку изградба на дел 
од пат помеѓу населените места 
Чанаклија и Нова Маала   .Носител на 
проектот е Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион, а 
партнери во проектот се Општина 
Босилово, Општина Струмица и 
општина Василево. 
 
 

Член 2 
Средствата ќе бидат наменети за 

развој на патната инфраструктура преку 
изградбата на дел од пат помеѓу 
населените места Чанаклија и Нова 
Маала а средствата се обезбедуваат во 
висина од 1.800.000,00 денари од 
Буџетот на општина Василево , а од 
Бирото за Регионален Развој се 
обезбедени 8.000.000,00 денари. 
 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на донесување а ќе биде објавена  
во   „Службен гласник на Општина 
Василево “ 

 
 
 
 
 

Бр.08-2203/1         Совет на општина Василево 
12.12.2016г.                          Претседател,  
 Василево                             Драги Митев  с.р. 

 
 
 
 


