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Средствата ќе бидат наменети за
развој на патна инфраструктура, преку
изградба на улица во с.Добрашинци
,Општина Василево, сопственото учество
на општина Василево е 2.223.699 од Бирото
за регионален развој учеството е 3.000.000
денари.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локална
самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесување,а ќе биде објавена во
„Службен Гласник на Општина Василево“.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за сопствено
учество на Општина Василево за
реализација на проектот за улица во
с.Добрашинци , Општина Василево

Бр. 08-257/1
15.02.2019 г
Василево

Се објавува Одлуката за сопствено учество
на Општина Василево за реализација на
проектот за улица во с.Добрашинци ,
Општина Василево, донесена на вонредната
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 15.02.2019 година.

Бр.08-257/2
15.02.2019 г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
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) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за
одобрување за користење на средства за
финансирање на доспеаните а неплатени
обврски на Општина Василево

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 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 о
9/10), Советот на Општина Василево на
својата вонредна седница одржана на ден
15.02.2019 година, донесе

Се
објавува
Одлуката
за
одобрување за користење на средства за
финансирање на доспеаните а неплатени
обврски на Општина Василево, донесена на
вонредната седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 15.02.2019
година.

ОДЛУКА
За сопствено учество на Општина
Василево за реализација на проектот за
улица во с.Добрашинци , Општина
Василево

Бр.08-258/2
15.02.2019 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 1
---------------------------------------

Со оваа Одлука се обезбедуваат
средства за учество на Општина Василево
во проектот за изградба на улица во
с.Добрашинци,Општина Василево. Носител
на проектот е Општина Василево .

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од 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 о
9/10) и и член 11 став 1 од од Законот за

Член 2
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финансиска поддршка на единиците на
локалната самоуправа и единки корисници
основани од единиците на локалната
самоуправа за финансирање на доспеани, а
неплатени обврски (“Службен Весник на
Република
Македонија”
Бр.209/2018)
Советот на Општина Василево на својата
вонредна седница одржана на ден
15.02.2019 година, донесе

Врз основа на член 50 и член 63 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’бр.5/02), член 53 став 3 од
Статутот на Општина Василево, (,,Службен
гласник на ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10)
Градоначалникот на Општина Василево
донесе:
РЕШЕНИЕ
За именување на вршител на должноста
директор на ЈОУДГ Права радост
Василево-Општина Василево

ОДЛУКА
За одобрување за користење на средства
за финансирање на доспеаните а
неплатени обврски на Општина
Василево

1.За
вршител
на
должноста
директор на ЈОУДГ Прва радост ВасилевоОпштина Василево се именува Митко Јанев
од с.Сушево вработен во општина
Василево, со неограничени овластувања,
почнувајќи од 05.02.2019 година.
2.Оваа Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Василево.

Член 1
Со оваа одлука врз основа на
претходно дадени изјави од раководното
лице на „ООУ Атанас Нивичански“ Нова
Маала и раководното лице на ЈОУДГ„Прва
радост“ Василево, како единствени единки
корисници на Општина Василево кои
заклучно со 30.09.2018 година во ЕСПЕО
имаат пријавени доспеани а неплатени
обврски,
се
одобрува
средствата
определени за: ЈОУДГ„Прва радост“
Василево во висина од 85.691,00 денари и
„ООУ Атанас Нивичански“ Нова Маала во
висина од 342.391,00 денари да се користат
за финансирање на доспеаните а неплатени
обврски на Општина Василево.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Согласно член 45 од Законот за
установите (Службен весник на РМ
бр.32/05, 120/05 и 51/11) и член 126 од
Законот за заштита на децата (Службен
весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17 и 21/18), Градоначалникот на
општина Василево на ден 05.02.2019 година
го именува за вршител на должноста
директор на ЈОУДГ Прва радост ВасилевоОпштина Василево Митко Јанев од
с.Сушево вработен во општина Василево,
со неограничени овластувања
Се задолжува именуваниот вршител
на должноста директор со разрешениот
вршител на должност директор да извршат
примопредавање на правата и должностите,
а во согласност со позитивните прописи.

Член 2
Составен дел на оваа одлука се:
- Изјавата на раководното лице на
„ООУ Атанас Нивичански“ Нова Маала
бр.03-67/1 од 11.02.2019 година;
- Изјавата на раководното лице на
ЈОУДГ„Прва радост“ Василево бр.03-62/1
од 11.02.2019 година
Член 3

Доставено до:
Митко Јанев од с. Сушево
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево
архива

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесување,а ќе биде објавена во
„Службен Гласник на Општина Василево“.
Бр. 08-258/1
15 .02.2019 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Бр.09-201/1
05.02.2019 г.
Василево

** *
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општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

