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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 Илија
Димитров од с.Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден
27.12.2019 година.

Бр.08–1825/2 Општина Василево
27.11.2019г. 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 25.12.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на  Илија Димитров од с.Василево

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства
во износ од 15.000,00 денари на Илија Димитров од с.Василево.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Илија Димитров од с.Василево
за негово лекување.

Член 3
Средствата ќе се исплатат на сметката на Илија Димитров од с.Василево со

сметка 300037103927876 депонент Комерцијална Банка и ЕМБГ 0401987460010.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на општина Василево“.

Б р .08-1825/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г. 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 Одлуката за одобрување на финансиски средства на Црковен

одбор  од с.Ангелци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден
27.12.2019 година.

Бр.08–1826/2 Општина Василево
27.12.2019г. 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 27.12.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на  Црковен одбор с.Ангелци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства
во износ од 10.000,00 денари на Црковен одбор с.Ангелци.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Црковен одбор с.Ангелци за
уредување на помошна просторија во дворот на црквата св.Спас во с.Ангелци.
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Член 3
Средствата ќе се исплатат на сметката на Димитар Стојков со сметка

300037069031156 депонент Комерцијална Банка и ЕМБГ 1809949460026.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на општина Василево“.

Б р .08-1826/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Одлуката за одобрување на финансиски средства на ЗЗП ,,
Агросојуз “ -Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден
27.12.2019 година.

Бр .08-1827/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г. Претседател,
Василево Крсте Панев 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 27.12.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на  ЗЗП ,, Агросојуз “ -Василево

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства
во износ од 8.000,00 денари на ЗЗП ,, Агросојуз “ -Василево.
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Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на ЗЗП ,, Агросојуз “ -Василево за
тековни активности.

Член 3
Средствата ќе се исплатат на сметката на ЗЗП ,, Агросојуз “ -Василево со

сметка 210053509480102 депонент Тутунска Банка и ЕДБ 4027999126090.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на општина Василево“.

Б р .08-1827/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Одлуката за утврдување на висината на пазарната вредност на
недвижниот имот на територијата на општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден
27.12.2019 година.

Бр.08–1828/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на
РМ"  бр.5/02) , како и врз основа на член 5 од Законот за даноците на имот ("Службен
весник на  РМ"  бр. 61/04, 92/07 и 108/08 година) и член 21 од Статутот на општина
Василево  (Службен гласник на општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на
општина Василево ја донесе следната :
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Одлука
za utvrduvawe na visinata na pazarnata vrednost na nedvi`niot imot na

teritorijata na opшtina Vasilevo

член 01
Soglasno Odlukata na Vladata na RM pod broj 19-2461/1 od 22.06.2005

godina se donese Metodologija za utvrduvawe na pazarnata vrednost na
nedvi`niot imot (Sl. Vesnik na RM br. 50/05, 40//10, 46/10 и 183/2011). So ovaa
medodologija se utvrduva pazarnata vrednast na nedvi`en imot, kako osnova za
presmetuvawe na danokt za imot, danokot za nasledstvo i podarok i danokot na
promet na nedvi`nosti.

член 02
Pazarnata vredsnot na nedvi`niot imot kako vrednost na imotot koja

mo`e da se postigne vo slobodniot promet na nastanuvawe na dano~nata obvrska
se utvrduva za slednive vidovi na nedvi`en imot:
 Zgradi ( Станови во колективни станбени згради, куќи, канцеларии, дуќани

деловни простории, хотели мотели и објекти за одмор и рекреација, бензински
пумпи ресторании кафани кафулиња и деловни згради);

 Zemjiшta ( Zemjodelsko, grade`no, шumi i pasi[ta);
 Drugi grade`ni objekti ( Gara`i, pomoшni objekti kako шto se:

ambari,шtali,plevni,шupi i drugo).

член 03
Pazarnata vrednost na zgradite, zemjiшtata i drugite grade`ni objekti se

utvrduva vo presmetkovni bodovi po m2 funkcionalna povrшina za zgradite i
drugite grade`ni objekti i po m2 povrшina za zemjiшta, vo zavisnost od vidot na
imotot i spored osnovni i dopolnitelni elementi sodr`ani vo metodologijata i
vo obrascite koi se nejzin sostaven del.

член 04
Funkcionalnata povrшina na individualna stambena zgrada (kuќa) se

presmetuva kako zbir na podnite povrшini meѓu vnatreшnite zidovi na sobite,
hodnicite i drugite prostorii, kako i 25% od povrшinite na terasite, 50% od
povrшinite na balkonite, 75% od povrшinata na lo\iite, 30% od povrшinata na
podrumot i 70% od povrшinata na potkrovjeto na koe parapetniot (nadvoreшen)
zid e povisok od 1,20 metri.

Funkcionalnata povrшina se opredeluva spored soodvetna dokumentacija
a ako takva ne postoi so merewe.

член 05
Kako osnovni elementi za utvrduvawe na pazarnata vrednost za zgradite

se: Vid na gradba, meѓukatna konstrukcija, krovna konstrukcija, vid na
instalacija, lift, podna povrшina, sanitarija, fasadna stolarija(prozorci),
vrati, fasada, izolacija i еkskluzivnost. Pod ekskluzivnost od predhodniot stav
na ~lenot se podrazbira poseben vid na gradba so upotreba na visokokvalitetni
grade`ni materijali.

Kako dopolnitelni elementi spored koi se utvrduva pazarnata vrednost
se: katnosta na objektot, mikrolokacijata, makrolakacijata i atraktivnosta na
objektot koi kako kriteriumi se dodavaat na grade`nata vrednsot na ovaa
metodologija i prestavuvaat pazarna vrednost na zgradite.

Шto se odnesuva do delovnite zgradi i delovnite prostorii pokraj
osnovnite i dopolnitelnite elementi se presmetuva i ekskluzivnosta,
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atraktivnosta, blizinata  do magistralni  patiшta  so primenata na faktorot
ako se naoѓaat vo kompleks na prometno mesto. Доколку ovie stopanski zgradi se
naoѓaat vo ruralna sredina pazarnata vrednost se utvrduva vrz baza samo na
grade`nata vrednsot.

Istite kriteriumi navedeni vo ovоj ~len se odnesuvaat na
administrativnite zgradi i administrativnite prostorii ponatamu na
proizvodstvenite pogoni, magacini, hali, stovariшta, benzinski pumpi i drugi
delovni prostorii koi se naoѓaat vo naшata opшtina.

член 06
Pri utvrduvawe na grade`noto zemjiшte se зema vo predvid i lokacijata

na naselenite mesta pri шto se utvrdeni tri zoni  naнаселени места:

ред Земјиште во градежниот опфат Износ во денари:
број

1 Василево
Ангелци
Градашорци ПРВА
Пиперево ЗОНА 250 ден М2

Сушево
Владевци

2 Доброшинци
Нова Маала
Чанаклија ВТОРА
Дукатино ЗОНА 150 ден М2

Радичево

3 Едрениково
Седларци
Висока Маала ТРЕТА
Нивичино ЗОНА 100 ден М2

Варварица
Требичино
Кушкулија

А
Градежното земјиште во индустриските зони Василево, Градашорци и Владевци ќе
се пресметува по 600 ден/м2

Б

За пресметување на макро локацијата при утврдување на пазарната вредност на
недвижен имот ќе се земат XVI , XVII и XVIII зона од Методологијата согласно
утрврдените зони по населени места

В
За останатото градежно земјиште кое е во градежниот опфат на сите населени
места е поделено во три зони кои се дадени во посебна табела.



Бр.18 Службен гласник на општина Василево 30 Декември 2019г.

8

член 07
Pazarnata vrednost na zemjodelskoto zemjiшte, шumite i pasiшtata se

zema vo predvid zemjodelskata kultura i klasa, strmnina, dlabo~ina, erozija,
mo`nost za irigacija, koristewe na maшinerija, apsorpcija na voda i sli~no
dadeno vo tabeli po katastarski opшtini:

р.број
Катастарски
општини

Класа
1/2

Класа
3/4

Класа
5 Класа 6 Класа 7 Класа 8

1 КО-Ангелци 50 40 30 20 15 10
2 КО-Василево 50 40 30 20 15 10
3 КО-Висока Маала 30 20 15 15 10 10
4 КО-Владиевци 50 40 30 20 15 10
5 КО-Доброшинци 50 40 30 20 15 10
6 КО-Градашорци 50 40 30 20 15 10
7 КО-Дукатино 40 30 20 20 15 10
8 КО-Едрениково 40 30 20 15 10 10
9 КО-Нивичино 15 15 10 10 5 5
10 КО-Нова Маала 40 30 20 20 10 10
11 КО-Пиперево 50 40 30 20 15 10
12 КО-Сушево 50 40 30 20 15 10
13 КО-Требичино 20 10 10 5 5 5
14 КО-Седларци 40 30 20 15 10 5
15 КО-Чанаклија 40 30 20 20 15 10
16 КО-Радичево 50 40 30 20 15 10
17 КО-Варварица 20 20 10 10 5 5
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член 08
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na

op[tinata Vasilevo", a ]e se primenuva od 01 Januari 2020 godina.

Б р .08-1828/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Програмата за работа на Советот на општина Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1829/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* * *

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02)
и член 131 од Деловникот на Советот на општина Василево ( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), 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 27.12.2019 година ја донесе
следната:

Годишна програма за работа на Советот на општина Василево во 2020 година

Вовед

Годишната програма за работа на Советот се базира на надлежостите на Советот пропишани со
Уставот на РМ , Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на
функционирањето на локалната самоуправа.
Годишната програма е насока по која ќе се раководи Советот, и истата е поделна на два дела
односно на истата ќе се извршува во две полугодија од тековната година. Првиот дел ги опфаќа
месеците од јануари до јуни, додека вториот дел ги опфаќа месеците од јули до декември 2020
година.
Прво полугодие

Јануари – Јуни

1.Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
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локалните патишта и улици во 2019 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
2.Квартални финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
3.Разгледување на соработката на општина Василево со НВО на подрачјето на општина Василево.
Носител: Градоначалник на општина Василево.
4.Извештај на територијалната противпожарна единица - Струмица од настанатите пожари на
територијата на општина Василево во 2019 година.
Носител на извештајот: ТПЕ - при општина Струмица.
5.Извештај за исправноста на водата за пиење од водоводите од населените места на општина
Василево.
Носител на извештајот: Заводот за здравствена заштита - Струмица.
6.Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
7.Извештај по завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2019 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
8.Годишна сметка и Извештај за работата на ЈПКД "Турија" - Василево во 2019 година.
Предлагач: ЈПКД "Турија" Василево.
9.Годишна завршна сметка на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево за 2019 година.
Предлагач: ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево.
10.Годишна завршна сметка на ООУ “Гоце Делчев” Василево за 2019 година.
Предлагач: ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево.
11.Годишна завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2019 година.
Предлагач:ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала.
12.Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот во општина Василево во
првата половина на 2020година.
Носител на информацијата: МВР Струмица.
Второ полугодие
Јули - Декември
1.Квартални финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за 2020 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
2.Годишен извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев” Василево во учебната 2019/2020 година.
Предлагач: ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево.
3.Годишен извештај за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала во учебната 2019/2020
година.
Предлагач:ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала
4.Годишен извештај за работа на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево во учебната 2019/2020 година.
Предлагач: ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево.
5.Предлог-Годишна програма за работата на ООУ “Гоце Делчев” Василево во учебната 2020/2021
година.
Предлагач: ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево.
6. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала во учебната
2020/2021 година.
Предлагач:ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала.
7. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево во учебната 2020/2021
година.
Предлагач: ЈОУДГ„ Прва радост“ Василево.
8.Програма за работата на ЈПКД "Турија" - Василево во 2021 година.
Предлагач: ЈПКД "Турија" Василево.
9.Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот во општина Василево во
втората половина на 2020 година.
Носител на информацијата: МВР Струмица.
10.Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2021
година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
11.Програма за изградба и реконструкција на детски градинки за 2021.
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Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
12.Програма за изградба на системи за одведување и пречестување наотпадни води во општина
Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
13.Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
14.Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
15.Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
16.Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
17.Програма за начин на пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
18.Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2021
година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
19.Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2021
Година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
20.Програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општина Василево за 2021
година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
21.Програма за уредување на градежно земјиште во индустриска зона на општина Василево за
2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
22.Програма за уредување на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за
2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
23.Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
24.Програма за одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2020-2021 година
во зимски услови.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
25.Програма за социјална заштита во општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.
26.Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
2021 година.
Предлагач: Градоначалник на Општина Василево
27.Предлог - Буџет на општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
28.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2021 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
29.Предлог-Годишна програма за обука на административните службеници за 2021 година на
општинската администрација на општина Василево.
Предлагач: Градоначалникот на општина Василево.
30.Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на
подрачјето на општина Василево за 2021 год.
Предлагач: Градоначалникот на општина Василево.
31. Предлог - Годишна Програма за работа на Советот на општина Василево во 2021 година.
Предлагач: Комисијата за изработка на Предлог-Програмата.
32.Програма за заштита на животната средина во општина Василево за 2021 година .
Предлагач: Градоначалникот на општина Василево.
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Програмата за работа на Советот на Општина Василево за 2020 година ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Б р .08-1829/1 Совет на општинаВасилево
27.11.2019г. 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 Одлуката за одобрување на финансиски средства на Драги Тодоров од с.Ангелци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1830/2 Општина Василево
27.12.2019г. 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 27.12.2019 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на  Драги Тодоров од с.Ангелци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од
8.000,00 денари на Драги Тодоров од с.Ангелци.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Драги Тодоров од с.Ангелци за
егзистенцијални потреби.

Член 3
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Средствата ќе се исплатат на сметката на Драги Тодоров од с.Ангелци со сметка
210501613907583 депонент Тутунска Банка и ЕМБГ 0205964460028.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

општина Василево“.

Б р .08-1830/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 Одлуката за одобрување на финансиски средства на Борчо Атанасов од
с.Пиперево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1831/2 Општина Василево
27.12.2019г. 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 27.12.2019 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на Борчо Атанасов од с.Пиперево
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Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од
30.000,00 денари на Борчо Атанасов од с.Пиперево.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Борчо Атанасов од с.Пиперево за
обновување на опожарена куќа.

Член 3
Средствата ќе се исплатат на сметката на Борчо Атанасов од с.Пиперево со сметка

210501658894243 депонент Тутунска Банка и ЕМБГ 0410982460003.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

општина Василево“.

Б р .08-1831/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД ,,
Турија “ п.о. Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1832/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02), член 19 став2 точка 2 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ
бр.38/96) 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 27.12.2019 година ја донесе следната:
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ЗАКЛУЧОК
За давање согласност нa Програмата за работа на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за 2020

година

1.Советот на општина Василево дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД ,, Турија “ п.о.
Василево за 2020 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Програмата за работа на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за 2020
година .

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето
a ќe се објави во " Службен гласник на ОВ ".

Б р .08-1832/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Буџетот на општина Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1833/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *
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Б р .08-1833/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Одлуката за извршување на Буџетот на општина Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1834/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.
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* *  *

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр .47/11,192/15 и
209/18) член 31 од Законот за Буџетите(“Службен весник на Р.М.”
бр64/05,4/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12,192/15,167/16),  член 93 став 2 од Законот за
административните службеници член(“Службен весник на Р.М.”
27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,80/16,127/,16,142/16,2/17,16/17,и 11/18), и член 21 од Статутот на
Општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10 ),  Советот на
општина Василево на 29-та седница  одржана на 27.12.2019 година донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општина Василево за 2020 година

Член 1

Буџетот на Општината Општина Василево за 2020 година (во понатамошниот текст
Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од:.Основен буџет, Буџет на самофинасирачки активности,
Буџет на дотации, Буџет на заеми и Буџет на донации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни да постапуваат во согласност со
Буџетските начелаа  утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и
економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не
можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на
средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите
приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се
неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или  реализацијата на
приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината
изменување и дополнување на Буџетот.

Советот на општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и
дополнувањата на  буџетот најдоцна до 15 Ноември во тековната година.
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Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува
Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да
врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување
од Советот на општината.

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може
да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со
прераспределба повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности;
буџетот на дотации, буџетот на донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други
приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за
намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените
средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на
одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план
по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал
буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства
во Буџетот,односно бруто платите се утврдуваат за

-избраните и именуваните лица бруто платат ќе се исплатува согласно утврдениот
коефициент по закон, применет на основа на исплатената просечна нето плата по вработен во
републиката во претходната година/односно по коефициент во износ 26 755 денари

- вредноста на бодот на административните се утврдува со посебна  Одлука за донесена од
Советот на општината.

-на вработените по закон за работни односи ќе им се иплаќа бруто плата согласно
правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на вработените во општинската
администрација на Општин Василево, и измените од истиот.

Член 10

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2020 година ќе се исплатуваат
соглано утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот уврден со потпишаните
колективни договори со ресорните министерства.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се
финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:
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- средствата ќе се планираат на сметка-дотации (930), а ќе се извршуваат преку сметката-
дотации на локални јавни установи (903),

- локалните јавни установи финасирани со блок дотации се должни во рок од два дена пред
исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства
за плати кон кое ќе ги приложат следните обрасци: копија од рекапитулација за пресметани бруто и
нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати за месецот
за кој се однесува платата.

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од буџетот на
дотации се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат
образец М-1.

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се
финасираат од Буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за финасии.

Градоначалникот на општината е должен  одделните пресметки на локалните јавни
установи да  ги доставува до ресорното Министерство од кое ќе  се трансферира блок дотацијата.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци го
доставуваат до Министерство за финасии за контрола и евиденција.

Член 12

Месечниот надоместок за присуство на седниците на членовите на Советот изнесуваа 50%
од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на Совет за раководењето и организирањето на работата на Советот му се
определува надоместок, зголемен  за 30% од утврдениот надоместок од став 1 на овој член.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на
сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое
отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку
членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок  за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку
Советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 13

Вработените во општинската администрација имаат право на патни и дневни трошоци во
случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни документи.

Висината на дневницата за службено патување во земјата се исплатуваат во висина од  500
денари и тоа за секои поминати од 08-12 часа половина дневница и цела дневница од 12-24 часа
цела дневница .

За службените патувања во странство дневницаѕта се исплатува во висина утврдена како за
вработените во органите во централната власт

Член 14

Исплата на име надомест за годишен одмор ќе се врши од програма –општинска
администрација–Е0 расходно конто 404110- Надомест за годишен одмор на основа донесено
решение од Градоначалникот.

Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од 60% од просечната месечна
нето плата во Република Македонија објавена до денот на исплатата.

Член 15
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Во случај на боледување подолго од шест месеци му се исплатува помош во висина  од една
последно исплатена просечна месечна нето  плата во правниот субјект каде што е вработен.

.

Член 16

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува
со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други
документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај
кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во
противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална
сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 17

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна
буџетска резерва), одлучува советот на општината, а ги извршува градоначалникот.

За искористените средства е должен да поднесе гоишен извештај за користешето на средствата
од резервите.

За користење на средства од резервите до износ од најмногу до 50 000 денари одлучува
Градоначалникот.

Член 18

Исплатат на ндоместоците за отпремнина за пензионирање на вработените во Општината и
локалната јавна установа ќе се врши од програма –Градоначалник –Д0, односно од програмата
во која се планирани средствата за исплатат на оваа намена, во висина од две просечни
исплатени месечни нето плати во Републиката објавени до денот на исплатата.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото
семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот
каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно
семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените
деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во
висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен
работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место
на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација.

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено
барање во тековната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и
комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Член 19
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Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги
извршува Градоначалникот на општината.

Јубилејните награди се исплаќаат во согласно член 80 од Колективниот договор на
државните, правосудните и органите на локалната самоуправа во РМ, каде е наведено дека за
непрекината работа во ист орган, односно организација, на работникот му се исплатува јубилејна
награда определена со акт на работодавецот, врз основа на месечна просечна плата остварена во
стопанството на Републиката

Член 20

Средставта утвредени во Буџетот и распоредени во пооделните програми потпрограми ги
извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Вработувањата во општинската администрација се вршаат согласно актите за организација
и систематизација на општината за кој се обезбедени средства во буџетот  на општината.

Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.
Во делот на пренесените надлежности согласнос за нови вработувања во локалните јавни

установи од областа на образованието и социјалната заштита кои се финасираат со блок дотации се
дава за вработувања за кои се обезбедени средства во буџетот на РСМ за тековнта фискална година,
писмено известување ќе даде министерството за финасии, врз основа на барање од градоначалникот
на општината до надлежното министерсво за потребата од вработување во локалните јавни
установи, со соодветна пропратна документација, и

Вработувања за кои се обезбедени средства во основниот буџет на општината за тековната
фискална година писмено известување ќе даде Градоначалникот на општината.

Во случај на нови вработувања локалните јавни установи кои се финасираат со блок
дотации се должни да доставаат позитивно известување до министерството за финасиии за
обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

Член 22

Се овластува Оделението за финасиски прашања да ги примени одредбите од новите
законски прописи кои ја регулираат исплатата на бруто платат.

Член 23

Средстават утврдени во пооделни програми донесени од советот на општината и истите
целосно или делумно се извршуваат од страна на јавните претпријатија чиј основач е општината, за
реализација на истите Градоначалникот склучува договор со соодветно јавно претпријатие за
уредување на меѓусебните права и обврски и уредување на начинот на извршување доверените
работи стоки и услуги.

Член 24
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Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во
износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на
товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на
другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со
решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 25

Буџетот на Општина василево се извршува од 01.01.2020 до 31.12.2020година.

Член 26

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина
Василево”, а ќе се применува од 01 Јануари 2020 година.

Б р .08-1834/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните
службеници за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1835/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15,154/1, 5/16, 80/16,127/16,142/16,2/17 и
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11/18), 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 27.12.2019 година  ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на вредност на бодот за платите на административните  службеници за 2020 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2020 година изнесува
81,10 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина
Василево“, а ќе се применува со исплата на платата од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.

Б р .08-1835/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Одлуката за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ,,Атанас
Нивичански” Нова Маала,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1836/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 Законот за локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10), член 26 став 3 и член 108 став 1 алинеја 1 од Законот за основно образование
("Службен весник на РСМ" бр. 161/19) Советот на Општина Василево на својата седница одржана
на 27.12.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ,,Атанас Нивичански” Нова Маала

Член 1

Сe дава позитивно мислење на Статутот на ООУ,,Атанас Нивичански” Нова Маала 01-380/5
од 19.12.2019 година .

Член 2

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

Б р .08-1836/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Финансискиот план на ООУ ,, Атанас
Нивичански ,, Нова Маала за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1837/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 Законот за локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на ОВ
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бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 27.12.2019
година ја донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за 2020 година

- Сe усвојува Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за 2020
година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,,
Нова Маала,, за 2020 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден  од денот на донесувањето a ќe се објави во "
Службен гласник на ОВ ".

Б р .08-1837/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,,
Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1838/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 Законот за локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02), и член 21 став 1 точка 29 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 27.12.2019
година ја донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево  за 2020 година

- Сe усвојува Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево  за 2020 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево
за 2020.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден  од денот на донесувањето a ќe се објави во "
Службен гласник на ОВ ".

Б р .08-1838/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Одлуката за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ,,Гоце
Делчев” Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1839/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 Законот за локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10), член 26 став 3 и член 108 став 1 алинеја 1 од Законот за основно образование
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("Службен весник на РСМ" бр. 161/19) Советот на Општина Василево на својата седница одржана
на 27.12.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ,,Гоце Делчев” Василево

Член 1

Сe дава позитивно мислење на Статутот на ООУ,,Гоце Делчев” Василево 01-430/1 од
20.12.2019 година .

Член 2

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

Б р .08-1839/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 годишен Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва
радост ,, Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1840/2 Општина Василево
27.12.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02), 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 27.12.2019 година ја донесе следната:
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ЗАКЛУЧОК
за давање согласност нa Годишен Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, Василево за

2020 година

1.Советот на општина Василево дава согласност на Годишен Финансискиот план на ЈОУДГ ,,
Прва радост ,, Василево за 2020 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Годишен Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост ,,
Василево за 2020 година .

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето
a ќe се објави во " Службен гласник на ОВ ".

Б р .08-1840/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        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 Одлуката за пренесување на правото на користење и управување со
атмосферски канализационен систем во с.Василево од Пошта до повеќенаменско игралиште на
ЈПКД ,,Турија “ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.12.2019
година.

Бр.08–1841/2 Општина Василево
27.12.2019г. 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),  Советот
на Општина Василево на својата седница ја донесе следната:
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О Д Л У К А
за пренесување на правото на користење и управување со  атмосферски канализационен систем во

с.Василево од Пошта до повеќенаменско игралиште на ЈПКД ,,Турија “ Василево

Член 1

Со оваа Одлука на ЈПКД ,,Турија “ Василево му се пренесува правото на користење и
управување со  атмосферски канализационен систем во с.Василево од Пошта до повеќенаменско
игралиште кој е објект од комунална инфраструктура и тоа:

Атмосферски канализационен систем во с.Василево од Пошта до повеќенаменско
игралиште со вкупна должина од L=266 m Ф 400

Шахти полиетиленски 1+5 = 6 броја

Член 2

Пренесување  во владение на објектот на комунална инфраструктура од член 1 од оваа
Одлука ќе го изврши пописна комисија што со решение ќе ја формира Градоначалникот на
општината во која ќе има и член од ЈПКД ,,Турија “ Василево .

Член 3

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

Б р .08-1841/1 Совет на општинаВасилево
27.12.2019г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.

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


