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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 Заклучокот за 
усвојување на Годишен извештај на општина 
Василево за 2016 година,[to Sovetot na 
op[tina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 20.03.2017 godina 
. 
 

 

Бр.09–694/2       Општина Василево 
20.03.2017г.                         Градоначалник 
Василево                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

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

 
Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za 

lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na 
R.M." br 5/02) i ~len 21 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 20.03.2016 godina 
donese,  

 
 
 

  
ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na  Годишниот План за обуки 
на административните службеници од 
општина Василево за 2017 година 

 
 

Se usvojuva  Годишниот План за обуки на 
административните службеници од општина 
Василево за 2017 година. 

 
Sostaven del na ovoj zaklu~ok e Годишниот 
План за обуки на административните 
службеници од општина Василево за 2017 
година. 
 
Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Op[tina Vasilevo". 
 

 

Бр.08-694/1                          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                                        Претседател,  
 Василево                                       Драги Митев  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 Завршната сметка на 
Буџетот на општина Василево за 2016 
година, [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 godina 

 

 

 

Бр.09–695/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од 
Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 , 156/09,47/11 и 
192/15), како и според член 22 став 1 точка 4 од 
Статутот на општина Василево (“Службен 
гласник на Општина Василево“ бр.10/2006 
година), Советот на Општина Василево на 52 
седница одржана на 20.03.2017 година, донесе 
 
 

 
  З А В Р Ш Н А   С М Е Т К А 

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
ЗА  2016 ГОДИНА 
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                                                                               Член 1 
Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2016 година изнесуваат:   
 

    Планирани Реализирани 
 

Вкупни приходи 195.784.000 109.862.115 

− даночни приходи                             19.945.000 13.006.143 

− неданочни приходи                            5.675.000 4.197.230 

− капитални приходи     32.666.974 6.992.124 

− приходи од дотации                        60.353.000 58.773.004 

− трансфери 64.078.026 26.646.117 

− донации 13.066.000 247.497 
  
  

Вкупни расходи                                  192,384,000 107.131.071 

- утврдени намени                          192,384,000 110.487.317 
- резерви                                              0 0 

  
  

Дефицит 3.400.000 -2.731.044 

Финансирање                                                                                         2.731.044 

  
Прилив                                                                      625.202 

- продажба на хартии од вредност         
- приливи од домашен заем              0 
- приливи од странски заем                  
- депозити                 625.202 
  

Одлив (отплата на главнина)                                                          3.400.000 3.356.246 

                                                                                  
 

Член 2 
 

Салдото на сите сметки на Буџетот на 
Општина  Василево на 31.12.2016 година 
изнесува 2.039.337а по буџети  изнесува 
 
 

          Салдо на 31-12-2016                 2.039.337  денари 
Салдо основен буџет                    337.672 денари  
Салдо буџет дотации                        6.758 денари 
Салдо буџет самофинасирачки активности                                                           
                                                       1.694.907денари 
Салдо буџет донации                               0 денари 
 

 
Салдото на основниот буџет во износ од 337.672   
денари се пренесува како  прилив на основниот 
буџет на општина Василево  за 2017 година. 
  
Салдото на буџетот на дотации во износ од 
6.758 денари се пренесува како  прилив на 
буџетот на дотации на општина Василево   за 
2017 година.  
            
Салдото на буџетот на самофинасирачки 
активности во износ од  1.694.907денари се 
пренесува како приход на буџетот на 
самофинасирачки активности на општина  
Василево за 
2017 година        
 

 
 
 

Член 3 
 

Планираните и остварените приходи по извори 
и видови, односно планираните и извршените 
расходи по основни намени се искажани во 
билансите на приходи и расходи: 
 
 

Член 4 
 

Во посебниот дел на Завршната сметка на 
Буџетот на општина  Василево за 2016 година се 
искажани планираните и извршените расходи 
по потпрограми, сметки и основни намени. 
 

Член 5 
 

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот 
на општина Василево за 2016 година ќе се 
објави во “Службен гласник на општина 
Василево “.  
 
 
 

 

 
Бр.01-695/1                          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                                       Претседател,  
 Василево                                      Драги Митев  с.р. 
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 484 Strate{ki stoki i drugi rezervi             0   0       0   0   

 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1'000'000   879'000           0   0       1'000'000   879'000   

 486 Kupuvawe na vozila 300'000   286'944   0   0   900'000     0   0       1'200'000   286'944   

 487 Kapitalni transferi do vonbuxetski 
fondovi 

0   0   0   0       0   0       
0   0   

 488 Kapitalni dotacii do ELS 0   0   0   0       0   0       0   0   

 489 Kapitalni subvencii za 
pretprijatija i nevladini 
organizacii 

0   0   0   0       0   0       

0   0   

49 Otplata na glavnina 3'400'000   3'356'246   0   0   0   0   0   0   0   0   3'400'000   3'356'246   

 491 Otplata na glavnina do nerezidentni 
kreditori 

                    
0   0   

 492 Otplata na glavnina do doma{ni 
institucii 

                    
0   0   

  

    

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa 
na vlast 

3'400'000   3'356'246                   
3'400'000   3'356'246   
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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 Заклучокот за 
усвојување на Годишен извештај на 
општина Василево за 2016 година, [to 
Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 20.03.2017 godina 

 
 
 
Бр.09–696/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 
7 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 34 
stav 2 alineja 4 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br. 
61/04, 96/04 i 67/07) i ~len 21 to~ka 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 одржана sednica на 20.03.2017 
година ја  donese,  
 
 

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Годишниот извештај на 
општина Василево за 2016 година 

 

 

1.Se usvojuva Годишниот иzve[taj на 
општина Василево за 2016 година. 
 
 

2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e 
Годишниот иzve[taj на општина Василево за 
2016 година. 
 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto a ]e se objavi vo 
"Slu`beni glasnik na Op[tina 
Vasilevo". 
 
 
Бр.01-696/1           Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                              Претседател,  
 Василево                                Драги Митев  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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zaklu~okot za 
usvojuvawe na Zavr[nata smetka 
JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2016 
година, [to Sovetot na op[tina Vasilevo 
go donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 godina 

 

Бр.09–697/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 
9 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02),  и ~len 
22 to~ka 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 
donese,  
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ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Zavr[nata smetka 
JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2016 

година 
 
 
1.  Сe usvojuva Zavr[nata smetka br. 03-

107/1 od 28.02.2017 godina na 
JOУДГ“Прва Радост“ Василево za 2016 
godina. 

 
 

2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto a ]e se objavi vo 
"Slu`beni glasnik na Op[tina 
Vasilevo". 

 

 

Бр.08-697/1           Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                             Претседател,  
 Василево                             Драги Митев  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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zaklu~okot za 
davawe soglasnost na Извештајот за работа и 
годишната сметка на JP “Turija”  Vasilevo, 
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 godina 
 
 
Бр.09–698/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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), ~len 11 
to~ka 7 od Zakonot za javnite 
pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M." 
br 38/96) i ~len 21 to~ka 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  donese,  
  
 

ZAKLU^OK 

za davawe soglasnost na Извештајот за 
работа и годишната сметка на JP “Turija”  

Vasilevo  
 

 
1.Sovetot na op[tina Vasilevo dava 
soglasnost na Извештајот за работа и 
годишната сметка на ЈП Турија Василео за 
2014 br. 03-111/3 od 02.03.2017 godina. 
 
 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto a ]e se  objavi vo 
"Slu`beni glasnik na Op[tina 
Vasilevo". 

 

 

Бр.08-698/1           Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                         Претседател,  
 Василево                          Драги Митев  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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zaklu~okot za 
davawe soglasnost na Одлуката за 
распоредување на добивката остварена по 
годишната сметка и финансискиот извештај за 
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2016 година  na Upravniot odbor na JP 
“Turija”  Vasilevo, [to Sovetot na 
op[tina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 20.03.2017 godina 
 

 

Бр.09–699/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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), ~len 11 
to~ka 8 od Zakonot za javnite 
pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M." 
br 38/96) i ~len 21 to~ka 29 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,  
  
 

ZAKLU^OK 

za davawe soglasnost  на Одлуката за 
распоредување на добивката остварена по 

годишната сметка и финансискиот извештај за 
2016 година  na Upravniot odbor na JP 

“Turija”  Vasilevo  
 
 

 
1.Sovetot na opшtina Vasilevo dava 
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор 
на ЈПКД ,,Турија" Василево за распоредување 
на добивката остварена по годишната сметка и 
финансискиот извештај за 2016 година br. 02-
112/1 od 28.02.2017  godina. 
 
 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto a ќe se objavi vo 
"Slu`beni glasnik na Opшtina 
Vasilevo". 
 

Бр.08-699/1                      Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zaklu~okot za 
usvojuvawe na Zavr[nata smetka na OU 
“Goce Del~ev”  Vasilevo za 2016 godina, 
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 godina 

 

Бр.09–700/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 
9 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), член 
126 точка 1 алинеја  6 од Законот за основно 
образование (сл.весник на РМ  
бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12
) и ~len 22 to~ka 29 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,  
  

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Zavrшnata smetka na OU 
“Goce Del~ev”  Vasilevo za 2016 godina  

 
 
1.Сe usvojuva Zavrшnata smetka за 2016 
godina na ОOU “Goce Del~ev”  Vasilevo. 
 

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

 
Бр.08-700/1           Совет на општина Василево 
20.032017г.                           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 Zaklu~okot za 
usvojuvawe na Zavr[nata smetka na OОU 
“Атанас Нивичански”  Нова Маала za 2016 
godina, [to Sovetot na op[tina Vasilevo 
go donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 godina 
 
Бр.09–701/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 
9 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), член 
126 точка 1 алинеја  6 од Законот за основно 
образование (сл.весник на РМ  
бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12
) и ~len 22 to~ka 29 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,  
  

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Zavrшnata smetka na 
OОU “Атанас Нивичански”  Нова Маала za 

2016 godina  
 
1.Сe usvojuva Zavrшnata smetka na ОOU 
“Атанас Нивичански”  Нова Маала za 2016 
godina. 
 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto a ќe se objavi vo 
"Slu`beni glasnik na Opшtina 
Vasilevo". 
 
Бр.08-701/1           Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                         Претседател,  
 Василево                         Драги Митев  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 opшtina 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 Заклучокот за 
усвојување на Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ,,Гоце Делчев’’  Василево 
за учебната 2016/2017 година, шto Sovetot 
na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 20.03.2017 
година. 
 

Бр.09–702/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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 Opшtina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" 
br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na opшtina 
Vasilevo na svojata redovna sednica 
odr`ana na den 20.03.2017 godina donese,  

 
  

ZAKLU^OK 

za  usvojuvawe na  полугодишниот извештај 
за работа на ООУ,, Goce Del~ev”  Vasilevo 

за учебната 2016/17 година 
 

 
1.Сe usvojuva полугодишниот извештај за 
работа на ООУ,, Goce Del~ev”  Vasilevo за 
учебната 2016/17 година. 
 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
полугодишниот извештај за работа на ООУ,, 
Goce Del~ev”  Vasilevo за учебната 2016/17 
година 
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3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден  
od denot na donesuvaweto a ќe se objavi vo  
"Slu`beni glasnik na Opшtina 
Vasilevo". 
 
 
Бр.08-702/1           Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                       Претседател,  
 Василево                      Драги Митев  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 opшtina 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 Заклучокот за 
усвојување на Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ,,Атанас Нивичански’’  
Нова Маалаза учебната 2016/2017 година, 
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
30.03.2017 година. 
 
 
 
Бр.09–703/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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 19.03.2014 godina 
donese,  
 
 

ZAKLU^OK 

za  usvojuvawe na  полугодишниот извештај 
за работа на ООУ,,Атанас Нивичански” за 

учебната 2013/14 година 
 

 
1.Сe usvojuva полугодишниот извештај за 
работа на ООУ,, Атанас Нивичански” за 
учебната 2013/14 година. 
 
 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
полугодишниот извештај за работа на ООУ,, 
Атанас Нивичански ” за учебната 2013/14 
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.08-703/1           Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                        Претседател,  
 Василево                        Драги Митев  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 opшtina Vasilevo  
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 
09/10) go donesuvam slednoto 

 

R EШ E N I E 

 

 Se proglasuva Решението за 
разрешување и именување на членов на 

Управниот одбор на ЈПКД,, Турија ,, 
Василево, шto Sovetot na opшtina 
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana 
na den 20.03.2017 godina 
 

 

Бр.09–704/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
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----------------------------------------- 
 

Врз основа на ~len 50 stav 1 точка 6 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/02), член 17 од Законот 
за јавните претпријатија ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.38/96),член 38 од Статутот на 
општина Василево ("Службен гласник на 
ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10  ) , 
Gradonачalnikot  му предлага на Советот 
на својата наредна седница да го донесе 
следното  
 
 
 

П Р Е Д Л О Г - Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување на член на 
Управниот одбор на ЈПКД,, Турија “ 

Василево 
 

    
Член 1 

 Се разрешува членот на 
Управниот одбор на ЈПКД,, Турија “ 
Василево : 
 

- Наце Коцев  - член; 
 

Член 2 
 За член во Управниот одбор на 
ЈПКД,, Турија “ Василево се именува: 

                       
              - Ванчо Андонов  - член; 

 
Член 3 

   Оваа Решение   влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
"Службен гласник на општина Василево" 

 
 

Бр.08-704/1           Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                       Претседател,  
 Василево                        Драги Митев  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 opшtina 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 Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови во општина Василево 
за 2017 година, шto Sovetot na opшtina 
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana 
na den 20.03.2017 година. 
 

 
Бр.09–705/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
--------------------------------------------- 
 

Врз основа на член 20 став 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање  (,,Сл. Весник на РМ’’ 
бр.199/2014, бр.44/2015), ~len 36 stav 1 
точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) и ~len 
21 od Statutot na op[tina Vasilevo 
(Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo 
br. br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot на 
општина Василево на 20.03.2017 година  ја 
донесе следната : 
 

ПРОГРАМА 
за измена и дополнување на Програмата 
за изработка на урбанистички планови 
во општина Василево за 2017 година 

 
 

 
                                      Член 1 
Во точка 2 . Планирани активности  се 
додаваат една нова потточка  1.18 и  гласи : 

 
1.18  Izrabotka на измена и дополна на 
Урбанистички план вон населено место 
(УПВНМ) за стопански комплекс за 
производно, дистрибутивно-откупен центар 
за откуп, примарна и финална обработка на 
земјоделски производи на дел од KP br.386 

м.в. “ Гладно поле “  KO Градошорци 
,општина Василево. 

 
 

                                          Член 2 
 Во точка 3 Финансирање по бројката 
1.17 се додава нова бројка  1.18 и гласи : 
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Средствата за активностите предвидени во 
точка 1.1; 1.2: 1.3; 1.4; 1.5 ќе се обезбедат од 
Буџетот на општина Василево.Средствата за 
активностите предвидени во точка 1.6 1.7: 1.8 
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ,1.15,1.16, 1.17 и 
1.18 немаат финансиски импликации на 
Буџетот на општина Василево за 2017 година 
и истите ќе се обезбедат од физички лица. 

 

   
                                    Член 3 

                Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Василево. 
 
 
 
Бр.08-705/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina 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 Одлуката за отпис и 
расходување на основни средства и ситен 
инвентар сопственост на Општина Василево, 
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 година. 
 

Бр.09–706/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
 

Врз основа на член 34 од 
Правилникот за сметководство за буџетите и 
буџетските корисници („Службен весник на 
Република Mакедонија” бр. 28/03) 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 својата  редовна седница  ја 
донесе следната  

 
ОДЛУКА 

за отпис и расходување на основни средства и 
ситен инвентар  сопственост на Општина 

Василево 
 
 

Член 1  
Со оваа Одлука се врши отпис на 

основните средства и ситен инвентар 
сопственост на Општина Василево.  

 
Член 2  

Отписот и расходувањето на 
основните средства и ситен инвентар се врши 
на предлог на Комисијата за вршење на попис 
на основните средства и ситен инвентар за 
2017 година, поради нивна дотраеност или 
неупотребливост.  

 
Член 3  

Бројот и видот на отпишаните и 
расходуваните основни средства и ситен 
инвентар се утврдува по спецификација, која 
е составен дел на оваа Одлука 

 
Член 4  

Отпишувањето и расходувањето на 
основните средства и ситниот инвентар ќе го 
врши Комисијата за вршење на отпис на 
основните средства и ситен инвентар 
сопственост на општина Василево.  

 
Член 5  

Комисијата за вршење на отпис на 
основните средства и ситен инвентар 
сопственост на општина Василево ќе врши 
увид во фактичката состојба на основните 
средства и ситниот инвентар кои се 
предлагаат за отпишување и расходување.  
Комисијата ќе утврди како да се постапи 
понатаму со отпишаните и расходуваните 
основни средства и ситен инвентар (дали 
истите да се отуѓат по пат на продажба, се 
употребат за друга намена за потребите на 
Општината или се уништат и исфлат на 
отпад).  
За својата работа Комисијата е должна да 
состави Записник и истиот да го достави до 
Градоначалникот на општина Василево.  
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Член 6  
Донесување на ова Одлука ќе значи:  
 

-право на евидентирање на паричната 
вредност која би се стекнала со евентуална 
продажба на некои основни средстваи ситен 
инвентар и на основните средства и ситен 
инвентар што општината ќе ги употребува за 
друга намена за свои потреби во Буџетот на 
општина Василево и  
 
- право на отпишување на утврдената 
вредност на основните средства кои ќе се 
уништат и фрлат во отпад од Буџетот на 
општина Василево.  
 

Правото на евиденција и отпишување на 
паричната вредност ќе ја спроведе 
Одделението за финансиски прашања на 
општина Василево.  
 

Член 7  
Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Сл. гласник на општина Василево”  
 
 
Бр.08-706/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina 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 Одлуката за 
odobruvawe na finansiskи средства, шto 
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 20.03.2017 
година. 
 
 
Бр.09–707/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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 весник на ОВ 
бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина 
Василево на својата редовна седница ја 
донесе следната: 
 
 

ODLUKA 

za odobruvawe na finansiskи средства  
 
 

~len 1 
                   So ovaa Odluka Советот на 
op[tina Vasilevo odobruva finansiski 
sredstva vo iznos od 20.600,00 denari za 
pokrivawe na tro[ocite za pogrebot na 
pokojniot Stojan Mitev od s.Vasilevo. 
 

 
~len 2 

 Sredstvata ќe se isplatat na 
smetkata na pravnoto lice Marija Plast 
od Strumica koja gi obezbedi site 
potrebni uslugi i sredstva  po dostavena 
faktura do op[tina Vasilevo. Жиро 

сметка  380577402600138 deponent 
Прокредит Banka so EДБ 4027010513332 . 

 
 

~len 3 

Ovaa Odluka vleguva vo sila od 
denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik 
na Op[tina Vasilevo. 
 
 
Бр.08-707/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina Vasilevo  
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 
09/10) go donesuvam slednoto 
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R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за 
dodeluvawe na награда na  nastavnik Горица 
Русева поради postigнати posebni 
rezultati vo nastavno - obrazovniot 
proces, шto Sovetot na opшtina Vasilevo 
go donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 година. 
 

Бр.09–708/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Советот  na opшtina Vasilevo vrz 
osnova na ~len 36 stav 1  od Zakonot za 
lokalna samouprava (“Slu`ben glasnik na 
OV”  br.5/02)i ~len 21 od Statutot na 
opшtina Vasilevo - (“Slu`ben glasnik na 
OV”  br.04/03,08/06 и 09/10  ) и Барањето на 
ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево бр.08-518/1 од 
22.06.2017 година na svojata redovna 
sednica ја donese следната ,  
 

 

ODLUKA 

za   dodeluvawe na награда na  nastavnik 
Горица Русева поради postigнати posebni 

rezultati vo nastavno - obrazovniot 
proces 

 
^len 1 

 So ovaa Odluka Sovetot na 
opшtina Vasilevo utvrduva dodeluvawe na 
награда na nastavnik поради postigнати 
posebni rezultati vo nastavno - 
obrazovniot proces. 
 

^len 2 

 Како награда ќе бидат доделени 
10.000,00 денари директно на сметката на 
наставникот Горица Русева која доби и 

признание од страна на Сојуз на просветни 

работници на Република Македонија за 

Просветен работник на годината за 

2015/2016 година.. 
 

 

 

 

 

^len 3 

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

 

Бр.08-708/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina Vasilevo  
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 
09/10) go donesuvam slednoto 

 

R E ШE N I E 

 

 Se proglasuva 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-
индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2275 во 
КО Пиперево, шto Sovetot na opшtina 
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana 
na den 20.03.2017 година. 
 
 

Бр.09–709/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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 
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урбанистичко-планската документација 
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од 
Статутот на општина Василево, Советот на 
општина Василево ја донесе следната: 
 
 

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-

индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2275 во 
КО Пиперево 

 
 

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-индивидуална станбена куќа на 
к.п.бр.2275 во КО Пиперево со право на 
користење на барателот на легализацијата на 
бесправниот објект лицето Александар 
Трајков од с.Пиперево. 
   
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Василево“. 
 
 
 
Бр.08-709/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina 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 Одлуката за 
именување на В.Д. директор на 
ЈОУДГ,,Прва радост’’- с.Василево, шto 
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 20.03.2017 
година. 
 
 
Бр.09–710/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Врз основа на член 26 од Законот за 
заштита на децата (,,Службен весник на 
Република Македонија ,, бр. 23/13,12/14 и 
44/14) и ~len 36 stav 1  od Zakonot za 
lokalna samouprava (''Slu`ben glasnik 
na OV'' br.5/02)i ~len 21  od Statutot na 
opшtina Vasilevo - (''Slu`ben glasnik na 
OV'' бр.04/03,08/06 и 09/10 ),  Советот на 
општина Василево na svojata  redovna 
sednica ја donese следната ,  
 
 

О Д Л У К А 

за  именување на В Д директор на 
ЈОУДГ,,Прва радост’’- с.Василево 

 
    

Член 1 
 Со оваа Одлука  се именува вд 
директор на ЈОУДГ,,Прва радост’’- 
с.Василево. 

 

Член 2 

 За вд директор на ЈОУДГ,,Прва 
радост’’- с.Василево се именува Даниела 
Трајковска од с.Василево за период од 6 
(шест) месеци. 
 

Член 3 

 Именувањето на вршител на 
должност се прави поради неизвршениот 
избор на директор по објавениот оглас од 
страна на општина Василево бр.02-437/4 од 
29.08.2016 година. 
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Член 4 
   Оваа Решение   влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
"Службен гласник на општина Василево" 
 
 
Бр.08-710/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina 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 Одлуката за 
odobruvawe na finansiskи средствa na 
Македонска Православна Црква – Одбор 
на храмот св.Ѓорги с.Пиперево, шto 
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 20.03.2017 
година. 
 
 
Бр.09–711/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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 op[tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo " br.04/03 и бр.08/06),  Советот на 
општина Василево na svojata redovna 
sednica одржана на 20.03.2017 година  ја 
donese следната,  
 
 

ODLUKA 

za odobruvawe na finansiska помош na  
Македонска Православна Црква – Одбор 

на храмот св.Ѓорги с.Пиперево 
 

~len 1 
                   So ovaa Odluka Советот на 
op[tina Vasilevo odobruva finansiska 
помош vo iznos od 10.000 denari на 
Македонска Православна Црква – Одбор 
на храмот св.Ѓорги с.Пиперево. 

 
~len 2 

                    Помошта utvrdenа vo ~len 1 se 
odobruvaat na Македонска Православна 
Црква – Одбор на храмот св.Ѓорги 
с.Пиперево zaради доизградба na црквата св. 
Ѓорги. 

~len 3 

                    Finansiskite sredstva ]e se 
obezbedat od Buxetot na op[tina 
Vasilevo za 2017 godina 
 

~len 5 

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

Бр.08-711/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina 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 Одлуката за 
продолжување на важноста на Програмата 
бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година, шto 
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 20.03.2017 
година. 
 

Бр.09–712/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
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---------------------------------------------- 
 

Советот na opшtina Vasilevo vrz 
osnova na ~len 36 stav 1  od Zakonot za 
lokalna samouprava (''Slu`ben glasnik 
na OV'' br.5/02)i ~len 21 став1 od Statutot 
na opшtina Vasilevo - (''Slu`ben glasnik 
na OV'' бр.04/03,08/06 и 09/10 ),  na svojata  
redovna sednica ја donese следната ,  
 

 

ODLUKA 

za   продолжување на важноста на 
Програмата бр.03-1494/1 од 18.07.2013 

година 
 

 

^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na 
opшtina Vasilevo го утврдува 
продолувањето на важност и за 2017 година   
Програмата за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението на 
територијата на општина Василево 
изготвена од ЈЗУ,,Центар за јавно здравје” 
Струмица бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година 
донесени од страна на Советот на 
општина Василево врз основа на 
Стручното Мислење за спроведување на 
превентивна дезинфекција,дезинсекција и 
дератизација за 2017 година изготвено од 
ЈЗУ,,Центар за јавно здравје” Струмица 
бр.03-681/1 од 15.03.2017 година. 

 
 

^len 2 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila  со 
denot na  donesuvawe, a ќe se objavi vo 
Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo. 
 

 

Бр.08-712/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот за 
usvojuvawe na Процената на загрозеност 
од ризици и опасности за настанување на 
кризна состојба на подрачјето на Општина 
Василево, [to Sovetot na op[tina 
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana 
na den 20.03.2017 година. 
 
 
Бр.09–713/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 1  
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 
21 став 1 точка 43od 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 
odr`ana na den 20.03.2017 godina donese,  
 
 

ZAKLU^OK 

za  usvojuvawe na Процената на 
загрозеност од ризици и опасности за 
настанување на кризна состојба на 
подрачјето на Општина Василево  

 
 

 
1.Сe usvojuva Процената на загрозеност од 
ризици и опасности за настанување на 
кризна состојба на подрачјето на Општина 
Василево. 
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2.Составен дел на овој Заклучок е и 
Процената на загрозеност од 
ризици и опасности за 
настанување на кризна состојба на 
подрачјето на Општина Василево. 

 
 

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

 
 
Бр.08-713/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  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 opшtina 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 Одлуката за 
odobruvawe na помош во градежни 
материјали на Црковниот одбор на с.Радичево, 
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
20.03.2017 година. 
 

 
Бр.09–714/2       Општина Василево 
20.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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 op[tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo " br.04/03 и бр.08/06),  Советот на 

општина Василево na svojata redovna 
sednica одржана на 20.03.2017 година  ја 
donese следната,  
 

 
 

ODLUKA 

za odobruvawe na помош во градежни 
материјали на Црковниот одбор на с.Радичево 

 
 

~len 1 

                   So ovaa Odluka Советот на 
op[tina Vasilevo odobruva помош во 
градежни материјали vo iznos od 10.000 
denari на Црковниот одбор на с. Радичево  . 

 
~len 2 

                    Помошта utvrdenа vo ~len 1 se 
odobruvaat na Црковниот одбор на с. 
Радичево  zaради доизградба црквата св.Илија 
во црковниот двор во с. Радичево. 
 

~len 3 

                    Finansiskite sredstva ]e se 
obezbedat od Buxetot na op[tina 
Vasilevo za 2017 godina 
 

~len 5 

Ovaa Odluka vleguva vo sila od 
denot na donesuvaweto a ]e se objavi  vo 
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo. 
 
 
 
Бр.08-714/1          Совет на општина Василево 
20.03.2017г.                            Претседател,  
 Василево                            Драги Митев  с.р 
 


