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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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот за
usvojuvawe na Извештај за реализацијата на
Програматазаизградба,реконструкција,одржува
ње и заштита на локалните патишта и улици во
општина Василево за 2017 година, [to
Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 28.02.2018 godina

Бр.08–306/2  Општина Василево
28.02.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
1 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 21
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
28.02.2018 godina donese,

ЗАКЛУЧОК
za usvojuvawe na Izveшtajot za realizacija

na Пrogramata za izgradba, rekonstrukcija i
odr`uvawe na lokalnite patiшta i ulici vo

Opшtina Vasilevo za 2017 godina

1. Se usvojuva Izveшtajot za realizacija na
Пrogramata za izgradba,  rekonstrukcija
i odr`uvawe na lokalnite pati[ta i
ulici vo Opшtina Vasilevo za 2017
godina.

2. Sostaven del na ovoj zaklu~ok e
Izveшtajot za realizacija na Пrogramata
za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe
na lokalnite  pati[ta i ulici vo Op[tina
Vasilevo za 2017 godina.

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

Бр.08-306/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.   Претседател,
 Василево  Крсте Панев  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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Zakluчokot za
давање согласност на Одлуката за
определување на бодот за плати на
вработените во ЈПКД ,,Турија,, , [to
Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 28.02.2018 godina

Бр.08–295/2    Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево  Марјан Јанев 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 19
to~ka 3 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.br.04/03, 08/06
и 09/10 ), Sovetot na opшtina Vasilevo na
svojata redovna sednica одржана на
28.02.2018 година  donese,

ЗАКЛУЧОК
za davawe soglasnost na Одлуката за

определување на бодот за плати на
вработените во ЈПКД ,,Турија,

1.Sovetot na opшtina Vasilevo dava
soglasnost на Одлуката за определување на

бодот за плати на вработените во ЈПКД
,,Турија Василево,донесена од ВД Директорот
на ЈПКД ,,Турија Василево.

2.Составен дел на овој Заклучок е и
Одлуката за определување на бодот за плати
на вработените во ЈПКД ,,Турија,Василево.

3. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден
od denot na objavувањето vo "Slu`beni
glasnik na Opшtina Vasilevo".

Бр.08-295/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г. Претседател,
 Василево Крсте Панев  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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Zakluчokot za
usvojuvawe na Полугодишен извештај за
работата на ООУ,, Атанас Нивичански ,,
Нова Маала за учебната 2017/2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 28.02.2018
godina

Бр.08–296/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево     Марјан Јанев 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 одржана
на 28.02.2018 година го donese следниот,

ЗАКЛУЧОК
za usvojuvawe na Полугодишен извештај за

работата на ООУ,, Атанас Нивичански ,,
Нова Маала за учебната 2017/2018 година

1.Сe usvojuva Полугодишен извештај за
работата на ООУ,, Атанас Нивичански ,,
Нова Маала за учебната 2017/2018 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и
Полугодишен извештај за работата на
ООУ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за
учебната 2017/2018 година.

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

Бр.08-296/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.              Претседател,
 Василево                      Крсте Панев  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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
Комисија за прием на повеќе деца од
проектираниот капацитет на ЈОУДГ ,,Прва
радост ,, Василево и утврдување на поблиските
критериуми за прием на деца, [to Sovetot na
op[tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 28.02.2018 godina

Бр.08–297/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево  Марјан Јанев 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), 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,

ЗАКЛУЧОК
za davawe soglasnost na Одлуката за

утврдување на Комисија за прием на повеќе
деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ
,,Прва радост ,, Василево и утврдување на
поблиските критериуми за прием на деца

1.Sovetot na opшtina Vasilevo dava
soglasnost na Одлуката за утврдување на
Комисија за прием на повеќе деца од
проектираниот капацитет на ЈОУДГ ,,Прва
радост ,, Василево и утврдување на поблиските
критериуми за прием на деца .

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

Совет на општина Василево

Претседател,

Крсте Панев

Бр.08-297/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                    Претседател,
 Василево                    Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата вклопување на
бесправниоте објекти - магацин к.п.бр.2462
во КО Пиперево, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.02.2018 godina

Бр.08–298/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево     Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 4  став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11;
155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14;
124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти во урбанистичко-планската
документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11)
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и член 21 од Статутот на општина
Василево,Советот на општина Василево на
својата седница  ја ,донесе следната :

О   Д   Л   У   К   А

За утврдување на потребата
вклопување на бесправниоте објекти -
магацин к.п.бр.2462  во КО Пиперево

Член 1

Се утврдува потребата од
вклопување на бесправниот објект-Магацин
на к.п.бр.2462 во КО Пиперево со право на
користење на барателот на легализацијата
на бесправниот објект лицето Ванчо
Атанасов од с.Пиперево.

Член 2

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

Бр.08-298/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                     Претседател,
 Василево                      Крсте Панев  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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект  на
К.П.бр.87 во КО Ангелци, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 28.02.2018 godina.

Бр.08–299/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево        Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 4  став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11;
155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14;
124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти во урбанистичко-планската
документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11)
и член 21 од Статутот на општина
Василево,Советот на општина Василево на
својата седница  ја ,донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А

За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска

документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на

бесправниот објект  на К.П.бр.87 во КО
Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект на К.П.бр.87 во КО
Ангелци со право на сопственост на
барателот на легализацијата на
бесправниот објект лицето Елица Петрова
од с.Ангелци.

Член 2

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

Бр.08-299/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                      Претседател,
 Василево                     Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за
пренесување на правото на користење на
патничко motorno vozilo Citroen Berlingo
на ЈПКД ,,Турија “ Василево
, [to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
28.02.2018 godina

Бр.08–300/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево  Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na член 36 став1 точка 10 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) i член 38 и  ~len 21
став 1 точка 32 od Statutot na op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op[tina
Vasilevo " br.04/03, бр.08/06 и 09/10), Советот
на општина Василево na svojata redovna
sednica ја donese следната,

ОДЛУКА
za пренесување на правото на користење на

патничко motorno vozilo Citroen Berlingo
на ЈПКД ,,Турија “ Василево

~len 1

                   So ovaa Odluka на ЈПКД ,,Турија “
Василево му се пренесува правото на користење
на патничко motorno vozilo - марка ,,
Citroen” со регистерска ознака на возилото

SR 471 BR кое е во сопственост на општина
Василево.

~len 2

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

Бр.08-300/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                      Претседател,
 Василево                      Крсте Панев  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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на критериуми за распределба на
блок дотацијата за основното образование 2018
година
, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 28.02.2018
година.

Бр.08–301/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 162 став 3 од
Законот за основно образование(Службен
весник на РМ бр.103/08,33/10 и 116/10) 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 редовна седница
ја донесе следната:
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О Д Л У К А
За утврдување на критериуми за распределба на
блок дотацијата за основното образование 2018

година

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат
критериумите за распределба на блок
дотацијата за основно образование.

Член 2

Распределба на средствата од блок
дотацијата за основно образование се врши на
следниот начин:
-ООУ Гоце Делчев с.Василево 75%
-ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала 25%
Средствата определени од блок дотацијата за
секое училиште се користат за финансирање на
определени надлежности во основното
образование.

Член 3

Распределените средства од блок
дотацијата по основните училишта се
насочуваат преку општина Василево месечно
или по динамика договорена меѓу
Министерството за финансии и Министерството
за образование и наука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавување во Службен гласник на
општина Василево.

Бр.08-301/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                 Претседател,
 Василево                     Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за учество на
општина Василево во Предлог-Проектот до
Бирото за регионален развој, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 31.01.2018 година.

Бр.08–302/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево  Марјан Јанев  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 opшtina
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 28.02.2018 година ја donese
следната,

ОДЛУКА
za учество на Општина Василево во Предлог-

Проект поднесен до Бирото за регионален
развој

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo го определува учеството на Општина
Василево во Предлог-Проектот поднесен до
Бирото за регионален развој во процентуален
износ од 15% од вкупниот Буџет на Предлог-
Проектот.

~len 2

Носител на проектот е Општина
Василево.

~len 3
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Активностите по овој Предлог- Проект
се насочени кон Реконструкција и адаптација на
сала на Културен Дом во село Нова Маала во
спортска сала за основно училиште.

~len 4

Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-302/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                      Претседател,
 Василево                     Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
Месна Заедница Владиевци, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 28.02.2018 година.

Бр.08–303/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево     Марјан Јанев  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 opшtina
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 28.02.2018 година ја donese
следната,

ОДЛУКА
za odobruvawe na finansiskи средства на

Месна Заедница Владиевци

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva f inansiski sredstva vo
iznos od 50.000,00 denari на Месна Заедница
Владиевци.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Месна Заедница Владиевци за
набавка на автомат за хлорирана вода и истите
ќе бидат исплатени по достава на фактура за
извршената набавка на автоматот за хлорирана
вода во архивата на општина Василево .

~len3

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot

na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-303/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                      Претседател,
 Василево                      Крсте Панев  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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката za
neodobruvawe na finansiskи средства на
Ерсан Мустафов од с.Градошорци, шto
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Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 28.02.2018 година.

Бр.08–304/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево   Марјан Јанев 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 opшtina
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 28.02.2018 година ја donese
следната,

ОДЛУКА
za odobruvawe na finansiskи средства на

Ерсан Мустафов од с.Градошорци

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 10.000,00 denari на Ерсан Мустафов
од с.Градошорци.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Ерсан Мустафов од
с.Градошорци за помош поради  здраствени
причини .

~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката

на Ерсан Мустафов од с.Градошорци со сметка
500800013492978 и ЕМБГ 1702955460004.

~len 4

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot

na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-304/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                      Претседател,
Василево              Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
ловното друштво ,,Гоце Делчев “ -
Босилово, шto Sovetot na opшtina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.02.2018 година.

Бр.08–305/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево   Марјан Јанев 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 opшtina
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 28.02.2018 година ја donese
следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
ловното друштво ,,Гоце Делчев “ - Босилово

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 15.000,00 denari на ловното друштво
,,Гоце Делчев “ - Босилово.

~len 2
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Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na ловното друштво ,,Гоце Делчев
“ - Босилово за организација на
традиционалната  ловечка вечер.

~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката

на ловното друштво ,,Гоце Делчев “ - Босилово
240110000297377 депонент Уни Банка.

~len 4

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot

na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-305/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                      Претседател,
 Василево              Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
ловечкото друштво ,,Фазан “ - Василево, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 28.02.2018 година.

Бр.08–307/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево   Марјан Јанев 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 opшtina
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica

одржана на 28.02.2018 година ја donese
следната,

ОДЛУКА
za odobruvawe na finansiskи средства на

ловечкото друштво ,,Фазан “ - Василево

~len 1

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 40.000,00 denari на ловечкото
друштво ,,Фазан “ - Василево.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na ловечкото друштво ,,Фазан “ -
Василево за организација на традиционалната
ловечка вечер на 08-ми март 2018 година.

~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката

на ловечкото друштво ,,Фазан “ – Василево
250008000001876 депонент Шпаркасе Банка.

~len 4

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot

na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-307/1 Совет на општина Василево
28.02.2018г.                                      Претседател,
 Василево              Крсте Панев с.р.

* *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 2
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 40 od Statutot
na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na
OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam
slednoto

РЕШЕНИЕ
за запирање на објавување на пропис
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SЕ ЗАПИРА ОБЈАВУВАЊЕТО на
Заклучокот за prestanok i vерификација на
мандат на член на Советот на општина
Василево бр.08-308/1 од 28.02.2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 28.02.2018
година.

Оваа Решение влегува во сила со денот
на донесувањето , а ќе се објави во "Slu`ben
glasnik na Oпштина Василево" .

О б р а з л о ж е н и е

Советот на општина Василево на
седницата odr`ana na den 28.02.2018 година
донесе Заклучок за prestanok i
vерификација на мандат на член на Советот
на општина Василево бр.08-308/1 од
28.02.2018 година.

Градоначалникот смета дека Заклучокот
е донесен спротивно на член 7 од Деловникот на
Советот на општина Василево ( "Slu`ben
glasnik na OV" br.1/2006) , односно
Заклучокот за prestanok i vерификација на
мандат на член на Советот на општина
Василево бр.08-308/1 од 28.02.2018 година не е
усвоен со мнозинство на гласови од вкупниот
број членови на Советот на општина Василево.
На Седницата на Советот на општина Василево
Заклучокот за prestanok i vерификација на
мандат на член на Советот на општина
Василево бр.08-308/1 од 28.02.2018 година
беше донесен со 7 ( седум ) гласа ,, ЗА,, и 1 (
еден ) глас  ,, воздржан “.

Во член 7 од Деловникот на Советот на
општина Василево ("Slu`ben glasnik na OV"
br.1/2006) стои дека :

,, Предлогот за верификација на
мандатите на присутните членови на Советот се
усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број
членови на Советот”, што значи во овој случај
потребно е за Заклучокот за prestanok i
vерификација на мандат на член на Советот
на општина Василево бр.08-308/1 од
28.02.2018 година да гласаат најмалку 8 ( осум )
гласа ,, ЗА,, .

Поради сето погоре наведено се запира
објавувањето на Заклучокот за prestanok i
vерификација на мандат на член на Советот
на општина Василево бр.08-308/1 од
28.02.2018 година.

Советот на општината повторно да го
разгледа донесувањето на Заклучокот и да го
донесе согласно член 7 од Деловникот на

Советот на општина Василево ( "Slu`ben
glasnik na OV"  br.1/2006).

Оваа Решение влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во "Slu`ben
glasnik na OV"  .

Бр.08–308/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево   Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 2

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 40 od Statutot
na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na
OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam
slednoto

РЕШЕНИЕ
за запирање на објавување на пропис

SЕ ЗАПИРА ОБЈАВУВАЊЕТО на
Заклучокот за прифаќање на даденata и
потпишанata свеченa изјавa на член на
Советот на општина Василево бр.08-309/1 од
28.02.2018 година, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.02.2018 година.

Оваа Решение влегува во сила со денот
на донесувањето , а ќе се објави во "Slu`ben
glasnik na Oпштина Василево" .

О б р а з л о ж е н и е

Советот на општина Василево на
седницата odr`ana na den 28.02.2018 година
донесе Заклучок за прифаќање на даденata
и потпишанata свеченa изјавa на член на
Советот на општина Василево бр.08-309/1 од
28.02.2018 година.

Градоначалникот смета дека Заклучокот
е донесен спротивно на член 7 од Деловникот на
Советот на општина Василево ( "Slu`ben
glasnik na OV" br.1/2006) , односно
Заклучокот за прифаќање на даденata и
потпишанata свеченa изјавa на член на
Советот на општина Василево i Заклучокот
за prestanok i vерификација на мандат на
член на Советот на општина Василево не е
усвоен со мнозинство на гласови од вкупниот
број членови на Советот на општина Василево.
На Седницата на Советот на општина Василево
Заклучокот за prestanok i vерификација на
мандат на член на Советот на општина



   Br.3        Службен гласник на Општина Василево 05 Mart 2018g.

14

Василево бр.08-308/1 од 28.02.2018 година
беше донесен со 7 ( седум ) гласа ,, ЗА,, и 1 (
еден ) глас  ,, воздржан “ so toa i donesuvawto
na Заклучокот за прифаќање на даденata и
потпишанata свеченa изјавa на член на
Советот на општина Василево  e nepotrebno
odnosno ja gubi pravnata smisla za negovo
donesuvawe.

Во член 7 од Деловникот на Советот на
општина Василево ("Slu`ben glasnik na OV"
br.1/2006) стои дека :

,, Предлогот за верификација на
мандатите на присутните членови на Советот се
усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број
членови на Советот”, што значи во овој случај
потребно е за Заклучокот за prestanok i
vерификација на мандат на член на Советот
на општина Василево бр.08-308/1 од
28.02.2018 година да гласаат најмалку 8 ( осум )
гласа ,, ЗА,, .

Поради сето погоре наведено се запира
објавувањето на Заклучокot за прифаќање на
даденata и потпишанata свеченa изјавa на
член на Советот на општина Василево.

Советот на општината повторно да го
разгледа донесувањето на Заклучокот и да го
донесе согласно член 7 од Деловникот на
Советот на општина Василево ( "Slu`ben
glasnik na OV"  br.1/2006).

Оваа Решение влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во "Slu`ben
glasnik na OV"  .

Бр.08–309/2      Општина Василево
28.02.2018г.             Градоначалник
Василево   Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
Градоначалникот на општина

Василево врз основа на член 28 од Законот
за јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,
24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014,
43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и
27/16), член 50 од Законот за локална
самоуправа  (,,Службен весник на РМ,, бр.
5/02) и член 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ ,,
бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.01/2018
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка на електрични материјали за

сервисирање на уличното осветлување на
територијата на општина Василево за
период од 1 (една) година (суксесивна
набавка).

Член 2
Набавката ќе се спроведе преку

постапка со барање на прибирање на
понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН
и завршува со електронска аукција во
согласност со Законот за јавни набавки –
Пречистен текст (,,Службен весник на РМ,,
бр.27/16).

член 3
Проценетата вредност на набавката

е 2,360,000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2018 година.

член 4
Критеруим за избор на најповолен

понудувач е понуда со:
- Најниска цена.

член 5
Постапката за набавката ќе ја

спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три)
члена, претседател и двајца членови на
комисијата како и нивни заменици.

член  6
Средствата за реализација на

набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево

член 7
За претседател и заменик претседател

се именуваат:
- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков -

зам.претседател;
За членови и нивни заменици се

именуваат:
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.

член 8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–138/1    Општина Василево
26.01.2018г.             Градоначалник
Василево   Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
Градоначалникот на општина

Василево врз основа на член 28 од Законот
за јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,
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24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014,
43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и
27/16), член 50 од Законот за локална
самоуправа  (,,Службен весник на РМ,, бр.
5/02) и член 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ ,,
бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.02/2018
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува

потреба од јавна набавка за вршење на
надзор над градба на градежни објекти во
општина Василево за 2018 година
(сукцесивна набавка)

Член 2
Набавката ќе се спроведе постапка

со барање на прибирање на понуди со
објавување на оглас преку ЕСЈН и
завршува со електронска аукција во
согласност со Законот за јавни набавки –
Пречистен текст (,,Службен весник на РМ,,
бр.27/16).

член 3
Проценетата вредност на набавката

е 590,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2018
година.

член 4
Критеруим за избор на најповолен

понудувач е понуда со:
- Најниска цена.

член 5
Постапката за набавката ќе ја

спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три)
члена, претседател и двајца членови на
комисијата како и нивни заменици.

член  6
Средствата за реализација на

набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево.

член 7
За претседател и заменик претседател

се именуваат:
- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков -

зам.претседател;
За членови и нивни заменици се

именуваат:
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–262/1      Општина Василево
22.02.2018г.             Градоначалник
Василево   Марјан Јанев с.р

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


