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

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

Бр.08-485/1
02.04.2018г.
Василево

Se
proglasuva
Одлуката
za
usvojuvawe na Zavrшnata smetka na OU “Goce
Del~ev” Vasilevo za 2017 godina,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.
Бр.08–485/2
02.04.2018г.
Василево

02 April 2018g.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев 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,

ODLUKA
za usvojuvawe na Zavrшnata smetka na OU
“Goce Del~ev” Vasilevo za 2017 godina
Член 1
Сe usvojuva Zavrшnata smetka за 2017
godina na ОOU “Goce Del~ev” Vasilevo.
Член 2
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Член 2
Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot
na donesuvaweto a ќe se objavi vo "Slu`beni
glasnik na Opшtina Vasilevo".

** *
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

Бр.08-486/1
02.04.2018г.
Василево

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Одлуката
za
usvojuvawe na Годишен План за вработување на
ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2019 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

Бр.08–486/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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) и ~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 donese,

ODLUKA
za usvojuvawe na Годишен План за вработување
на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2019 година
Член 1
Сe usvojuva Годишен План за вработување
на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2019
година.
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** *

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Василево “.

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

Бр.08-487/1
02.04.2018г.
Василево

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Одлуката
за
усвојување ба Годишен план за вработување на
Општина Василево за 2019 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.
.

Бр.08–4087/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

---------------------------------------------------Врз основа член 20 а и 20 б од Законот
за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на РМ“ број 27/14, 199/14 и 27/16), член
32 од Законот за административни службеници
(„Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/2014,
48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016) и член 21
од Статутот на Општина Василево ( Сл.гласник
на опстина Василево“, бр.04/03,08/06 и 09/10)
Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на 30.03.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за Годишен план за
вработување на Општина Василево за 2019
година
Член 1
Со Одлуката се дава согласност на Годишниот
план за вработување на Општина Василево за
2019 година, број 08-431/1 од 23.03.2018 година.
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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 Програмата за
спроведување на општите мерки за заштита
на населението од заразни болести во 2018
година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

Бр.08–488/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
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3.Обезбедување
санитарнотехнички и хигиенски услови во јавни
објекти: (училишни и предучилишни
установи, објекти за храна, објекти за
водоснабдување, други јавни установи и
други јавни места);
4.Вршење
на
превентивна
дезинфекција,
дезинсекција
и
дератизација;
5.Обезбедување на превентивнопромотивни активности за унапредување
на здравјето на населението.
Општите мерки ги организира
единицата на локална самоуправа и се
спроведуваат
во
согласност
со
стандардите и постапките утврдени со
закон за секоја дејност одделно.
Посебни (специфични) мерки за
заштита на населението од заразни
болести се:
1.Откривање на заразни болестипоставување дијагноза;
2.Лабораториско испитување за
утврдување
на
причинителот
на
заболувањето;
3.Пријавување
на
заразни
болести;
4.Епидемиолошки испитувања;
5.Превоз, изолација и лечење на
болни од заразна болест;
6.Карантин и здравствен надзор;
7.Здравствени
прегледи
на
одредени
категории
на
вработени, како и на лица и
бацилоносители одредени со
закон;
8.Имунизација
и
хемиопрофилакса;
9.Дезинфекција, дезинсекција и
дератизација
по
епидемиолошки
индикации.
Специфичните мерки за заштита
од заразни болести ги планираат и
извршуваат здравствените работници во
референтни здравствени установи, според
специфичната цел и мерки за кои се
регистрирани.
Во услови на епидемии и
катастрофи од поширок размер се
спроведуваат и вонредни мерки за
заштита од заразни болести. Вонредните
мерки ги предлага Комисијата за заштита
од заразни болести.
Спроведувањето на мерките за
заштита на населението од заразни
болести
и
средствата
за
нивно
спроведување имаат приоритет во однос
на спроведувањето на останатите мерки
за здравствена заштита.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот
за заштита на населението од заразни болести
(„Службен весник на РМ“ бр.66/04, 139/08,
99/09 и 149/14) ,~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 30.03.2018 godina
donese,
ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОПШТИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ ВО 2018 ГОДИНА
I.Вовед
Програмата за спроведување на
општи мерки за заштита на населението
од заразни болести е во согласност со
член 14 став 2 од Законот за заштита на
населението
од
заразни
болести
(„Службен весник на РМ“ бр. 66/04,
139/08, 99/09 и 149/14) и член 22 точка 9
од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02), и
според истиот, заштитата на населението
од
заразни
болести
претставува
организирана општествена активност со
цел да се спречи појавата или да се
намали,
отстрани
или
искорени
ширењето на заразни болести, кои се од
посебно значење за Р. Македонија.
За заштита од заразни болести се
спроведува епидемиолошки надзор и се
применуваат општи и посебни мерки. По
потреба се спроведуваат и вонредни
мерки.
Епидемиолошкиот надзор го
организираат
и
спроведуваат
епидемиолошките
служби
при
Институтот
за
јавно
здравје
и
регионалните центри за јавно здравје.
Општите мерки за заштита од
заразни болести ги програмираат и
планираат општините, на предлог на
Центрите за јавно здравје. Овие мерки
вклучуваат:
1.Обезбедување безбедна вода за
пиење и контрола на исправноста на
водата;
2.Отстранување на отпадните
води и цврстите отпадни материи на
начин кој спречува загадување на
човековата околина;

II.Активности
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врши ЈЗУ Центар за јавно здравјеСтрумица.
Редовниот
мониторинг
се
спроведува еднаш месечно се зимаат
примероци од регионалниот водовод и
од водоводите со кои стопанисуваат МЗ.
Месечните извештаи за исправност се
доствуваат до Општината, од кои се гледа
исправноста на водата за пиење на
регионалниот водовот и на другите
водоводи во Општина Василево. Доколку
извештаите се негативни Општината
презема мерки кон истите за доведување
на водата во исправна состојба за пиење.

Со Програмата за спроведување
на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести се
утврдуваат активностите, извршителите,
роковите и изворите на финансиски
средства за спроведување на општите
мерки во спречувањето и сузбивањето на
заразните и други заболувања на
територијата
на
општина
Василево.
Општите мерки и активности ги
организира и следи општина Василево ,
во соработка со ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Струмица. За заштита на
населението од заразни болести во
општина Василево, во 2018 година, ќе се
спроведат следниве општи мерки:
1.Обезбедување безбедна вода за
пиење и контрола на исправноста на
водата од
регионалниот водовод и
водоводите кои се во сопственост на МЗ;
2.Обезбедување на хигиенотехнички услови во училишните и
предучилишните установи;
3.Отстранување на цврстиот
отпад, на отпад од вишок на земјоделски
производи и отпадните води, на начин
кој ќе овозможи заштита на човековата
околина од загадување;
4.Вршење
на
превентивна
дезинфекција,
дезинсекција
и
дератизација и други
хигиено -технички мерки во
населени места и други јавни површини;
5.Превентивно-промотивни
активности за унапредување на здравјето
на
населението.

2.1.Обезбедување на хигиенотехнички услови во училишните и
предучилишни установи
Децата
и
учениците
се
најосетливата категорија на население.
За заштита на нивниот интегритет, а
особено од заразна жолтица и други
цревни заболувања се вршат и редовните
контроли
на
училишните
и
предучилишните установи од страна на
санитарниот и здравствен инспектор и
лекарите од Центарот за јавно здравје.
Врз основа на теренските увиди
сите училишта и градинки добиваат
извештај за најдената состојба, со
предлог мерки за подобрување доколку е
потребно.
Секоја година пред почетокот на
учебната година се изведува ДДД во
училчните простории и предучилишните
установи а по потреба и во текот на
учебната година
3.1.Правилно
и
навремено
отстранување на цврст отпад, вишок на
производи од земјоделски култури и
отпадни води

1.1 Обезбедување безбедна вода
за пиење и контрола на исправноста на
водата од регионалниот водовод
Општина
Василево
во 2018 година ќе продолжи
Р.бр,
да се грижи за континуирано
снабдување на населението со
1.
доволни
количини
на
здравствено исправна вода за
2.
пиење.
Согласно Одлуката за
комунален
ред, 3
организираното
водоснабдување
на
најголем дел од населението во општина
Василево го врши Јавното претпријатие
„Турија “ Василево .
Верификација на квалитетот и
исправноста на водата за пиење од
регионалниот водовод и информирање на
корисниците за квалитетот на водата го

02 April 2018g.

Според Одлуката за комунален
КРИТИЧНИ МЕСТА
По течението на река Струмечница од с. Дукатино до с. Пиперево
По течението на река Турија од атарот на с. Пиперево до с.
Доброшинци
Регионална депонија во Доброшинци
ред
на
општина
Василево,
организираното отстранување на цврст
отпад и отпадни води го врши Јавното
претпријатие „Турија “ Василево.
Населените места во Општина
Василево не се целосно покриени со
канализациска
мрежа
(фекална
и
атмосферска)
и затоа за одредени
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канализацион и мрежи се грижи Јавното
претпријатие „Турија “ Василево а за
оние кои не се под ЈП, се грижат МЗ од
населените места од
несовесното
користење
на
канализацијата
од
граѓаните.
Контролни мерки:
-Изготвување на флаери и
плакати за правилна дистрибуција на
цврстиот отпад. Флаерите да се
дистрибуираат со сметките за вода и
отстранување на отпадот, а плакатите да
се постават на регуларни места и на
контејнерите за отпад.

02 April 2018g.
образование
болести.

за

заштита

од

заразни

III.Финансирање
Активностите утврдени со оваа
програма ќе се реализираат со средства
од Буџетот на општина Василево за 2018
година, според програмата средствата за
дезинсекција и дератизација во висина од
300.000,00 денари. Овие средства се
поделени за прскање во два турнуса, а
праскањето ќе се изведува авионски со
сите Општини од струмичкиот регион.

4.1.Спроведување
на
превентивна дезинфекција, дезинсекција
и дератизација (ДДД) во населени места
и други јавни површини

IV.Известување
Известувањето
и
информирањето на граѓаните ќе се врши
преку соопштенија истакнати на јавни
места, ВЕБ страната на општината,
локалните медиуми, соработка на
општината со МЗ, здружение на пчелари
итн, за точниот термин на акцијата, видот
на препаратот и начинот на изведување
на третманот.1

Законот
за
заштита
на
населението од заразни болести налага
превентивна дезинфекција, дезинсекција
и
дератизација
во
здравствени,
училишни, предучилишни и социјални
установи, зелени пазари, канализации,
депонии и друго.
Спроведувањето на ДДД во
установите и другите јавни објекти ќе се
врши врз основа на побарувања или
склучени договори помегу ЈЗУ ЦЈЗ
Струмица или други правни лица што ги
исполнуваат условите пропишани со
закон и прописите донесени врз основа
на него и корисниците на овие услуги.
Препораки
за
превентивна
дезинфекција,
дезинсекција
и
дератизација би биле: вршење на
превентивна дезинсекција на критични
точки во населени места како што има
настанато диви депонии на цврст отпад
од домаќинствата или вишок на
земјоделски производи

V.Мониторинг
Покрај претставник од локалната
самоуправа-комунален
инспектор,
мониторинг над спроведувањето на
превентивните активности на општина
Василево за заштита на населението од
заразни болести ќе врши и претставник
од Центарот за јавно здравје како и
претставник од Агенцијата за храна и
ветеринарство.
VI.Завршни одредби
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на општина Василево
“.

5.1.Превентивно-промотивни
активности за унапредување на здравјето
на населението
Општината во соработка
со
Центарот за јавно здравје ке го планираат
и организираат спроведувањето на
промоција на здравјето и превенцијата од
заразни болести.
Во зависност од случувањата ќе
се спроведуваат и типизирани предавања
на учениците од основното и средното

Бр.08-488/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р
** *
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02 April 2018g.
За членови во Управниот одбор на
ЈПКД,, Турија “ Василево се именуваат:
- Ристо Лазаров- претседател,
- Марија Митрова - член;
- Ѓорги Костадинов - член;
- Павле Горгиев - член;
- Симона Стојанова - член;

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

Член 3

РЕШЕНИЕ

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

Se
proglasuva
Решението
за
разрешување и именување на членови и
претседател на Управниот одбор на ЈПКД ,,
Турија ,, Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

Бр.08–489/2
02.04.2018г.
Василево

Бр.08-489/1
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев 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

--------------------------------------Врз основа на ~len 36 stav 1 точка 5 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02), член 26 од Законот за
јавните претпријатија ("Slu`ben vesnik na
RM" br.38/96),член 21 stav 1 точка 28 од
Статутот на општина Василево ("Службен
гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10 ) ,
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на 30.03.2018 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Решението
за
разрешување и именување на членови и
претседател на Надзорниот одбор на ЈПКД,,
Турија “ Василево,

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на
претседател и членови на Управниот
одбор на ЈПКД ,, Турија ,, Василево

Се
Управниот
Василево :

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

Член 1
разрешуваат членовите на
одбор на ЈПКД,, Турија ,,

- Иљо Иванов- претседател,
- Стојан Трајков - член;
- Алелсандар Ѓоргиев - член;
- Коце Ѓоргиев - член;
- Ванчо Андонов - член;

Бр.08–490/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

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

Член 2
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glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

Врз основа на ~len 36 stav 1 точка 5 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02), член 26 од Законот за
јавните претпријатија ("Slu`ben vesnik na
RM" br.38/96),член 21 stav 1 точка 28 од
Статутот на општина Василево ("Службен
гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10 ) ,
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на 30.03.2018 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Одлуката
za
usvojuvawe na измена и дополнување на
Финансовиот извештај за надоместок на ОИК –
Василево и ИО од општина Василево за локални
избори 2017 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на
претседател и членови на Надзорниот
одбор на ЈПКД,, Турија “ Василево

Бр.08–491/2
02.04.2018г.
Василево

Член 1
Се разрешуваат членовите на
Надзорниот одбор на ЈПКД,, Турија “
Василево :
- Илија Мицев - претседател,
- Драгица Василева - член;
- Славе Христов - член;
- Сашко Атанасов - член;
- Блажо Лазаров - член;

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

--------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 став 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 одржана на 30.03.2018 година
го donese следниот,

Член 2
За членови во Надзорниот одбор на
ЈПКД,, Турија “ Василево се именуваат:
- Ристо Велков - претседател,
- Петре Патриков - член;
- Томчо Јанев - член;
- Александар Тимов - член;
- Тони Еркечев - член;

ОДЛУКА
za usvojuvawe na Измена и дополнување на
Финансовиот извештај за надоместок на ОИК –
Василево и ИО од општина Василево за локални
избори 2017 година

Член 3
Оваа Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во
"Службен гласник на општина Василево".

Бр.08-489/1
02.04.2018г.
Василево

02 April 2018g.

Член 1
Сe usvojuva Финансискиот извештај за
реализирани приходи и трошоци за
оправдување на изборите преку ОИК.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и
Финансискиот извештај за реализирани
приходи и трошоци за оправдување на
изборите преку ОИК.

** *
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
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Член 3

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Решението
за
разрешување и именување на претседател на
Komisijata za finansirawe,buxet i lokalen
ekonomski razvoj,

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.08-491/1
02.04.2018г.
Василево

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р
** *

Бр.08–492/2
02.04.2018г.
Василево

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

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
Решението
за
разрешување и именување на член на
Komisijata
za
urbanizam,komunalni
dejnosti i za[titata na `ivotnata sredina,

RE[ENIE
za razreшuvawe i imenuvawe na претседател
na Komisijata za finansirawe,buxet i
lokalen ekonomski razvoj

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

1. Se razreшuva претседателот na Komisijata
za finansirawe,buxet i lokalen ekonomski
razvoj:

Бр.08–493/2
02.04.2018г.
Василево

Сандра Илиева - претседател;

2. Za претседател на Komisijata za
finansirawe,buxet i lokalen ekonomski
razvoj se imenuva:

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

--------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 toчka 5
od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 28 od Statutot na opшtina
Vasilevo (“Slu`ben glasnik na opшtina
Vasilevo” br.4/03 ,08/06), Советот на општина
Василево на својата редовна седница го donese
slednoto

- Atanas Ristov - претседател
3. Ovaa Решение vleguva vo sila od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ќe se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo".
Бр.08-492/1
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 toчka 5
od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 28 od Statutot na opшtina
Vasilevo (“Slu`ben glasnik na opшtina
Vasilevo” br.4/03 ,08/06), Советот на општина
Василево на својата редовна седница го donese
slednoto

-

02 April 2018g.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

RE[ENIE
za razreшuvawe i imenuvawe na член na
Komisijata za urbanizam,komunalni
dejnosti i za[titata na `ivotnata sredina

** *
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RE[ENIE
za razreшuvawe i imenuvawe na член na
Komisijata za еднакви можности

1. Se razreшuva членот na Komisijata za
urbanizam,komunalni dejnosti i za[titata
na `ivotnata sredina:
-

1. Se razreшuva членот na Komisijata za
еднакви можности:

Сандра Илиева - член;

2. Za член на Komisijata za
urbanizam,komunalni dejnosti i za[titata
na `ivotnata sredina se imenuva:

-

Сандра Илиева - член;

2. Za член на Komisijata за еднакви
можности se imenuva:

- Atanas Ristov - член;

- Atanas Ristov - член;
3. Ovaa Решение vleguva vo sila od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ќe se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo".
Бр.08-493/1
02.04.2018г.
Василево

3. Ovaa Решение vleguva vo sila od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ќe se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo".

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Бр.08-494/1
02.04.2018г.
Василево

** *

** *

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

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
Решението
разрешување и именување на член
Комисијата за еднакви можности,

за
на

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Одлуката
za
usvojuvawe na Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Југоисточниот плански регион 2015-2019 за
2017 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.
Бр.08–494/2
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.
Бр.08–495/2
02.04.2018г.
Василево

--------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 toчka 5
od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 28 od Statutot na opшtina
Vasilevo (“Slu`ben glasnik na opшtina
Vasilevo” br.4/03 ,08/06), Советот на општина
Василево на својата редовна седница го donese
slednoto

Општина Василево
Градоначалник
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
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[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

09/10), Sovetot na opшtina Vasilevo na
svojata redovna sednica odr`ana na den
30.03.2018 godina donese,

Бр.08–496/2
02.04.2018г.
Василево

ODLUKA
za usvojuvawe na Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Југоисточниот плански регион 2015-2019 за
2017 година

Општина Василево
Градоначалник
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
30.03.2018 godina donese,

Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Југоисточниот плански регион 2015-2019 за
2017 година.
Член 2
Sostaven del na ovаа Одлука
e
Годишниот извештај за спроведување на
Програмата за развој на Југоисточниот плански
регион 2015-2019 за 2017 година.

ODLUKA
za usvojuvawe na Годишниот извештај за
работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2017 година

Член 3
Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila
осмиот ден od denot na objavување vo
"Slu`beni glasnik na Opшtina Vasilevo".
Бр.08-495/1
02.04.2018г.
Василево

Член 1
Se usvojuva Годишниот извештај за
работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2017
година.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Член 2

** *

Sostaven del na ovaa Odluka e
Годишниот извештај за работата на
Центарот за развој на Југоисточниот плански
регион за 2017 година.

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

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

РЕШЕНИЕ

Бр.08-496/1
02.04.2018г.
Василево

Se
proglasuva
Одлуката
za
usvojuvawe na Годишниот извештај за
работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2017
година,

Совет на општина Василево
Претседател,
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
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glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

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

РЕШЕНИЕ

Бр.08-497/1
02.04.2018г.
Василево

Se
proglasuva
Одлуката
za
utvrduvawe na prioriteten proekt koj ќe se
finansira od evropskata investiciona
Banka,

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р
** *

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

Бр.08–497/2
02.04.2018г.
Василево

02 April 2018g.

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

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

РЕШЕНИЕ
--------------------------------------Врз основа на ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na
RM" br.5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op[tina
Vasilevo " br.04/03,08/06 и 09/10), Советот на
општина Василево на својата седница одржана
на 30.03.2018 година ја донесе следната

Se proglasuva Изјавата дека Општина
Василево ги исполнува условите за добивање
на средства од Европската инвестициона
банка,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.
Бр.08–498/2
02.04.2018г.
Василево

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ПРОЕКТ КОЈ
ЌЕ СЕ
ФИНАНСИРА ОД ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА
БАНКА

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

--------------------------------------Врз основа на член 21 од Statutot na
opшtina Vasilevo (“Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo” br.4/03 ,08/06), а во врска
со Законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем
по
Проектот
“Водоснабдување
и
одведување отпадни води“ (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.83/10)
, Советот на општина Василево на
седницата одржана на 30.03.2018 година,
дава

Член 1
Со оваа Одлука заради аплицирање и
добивање на финансиски средства согласно
Законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем
по
Проектот
“Водоснабдување
и
одведување отпадни води“ (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.83/10)
и член 2 од Одлуката за распределба на
средства согласно Договорот за заем по
Проектот “Водоснабдување и одведување
отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.154/10) се
утврдува приоритетен проект, насловен како
„Изградба на фекален канализационен систем
во с.Василево “.

ИЗЈАВА
дека Општина Василево ги
исполнува следните услови

Член 2
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02 April 2018g.
Бр.08–499/2
02.04.2018г.
Василево

- Општина Василево има формирано
Јавно претпријатие за комунални
дејности „Турија“-Василево.
- Јавното претпријатие за комунални
дејности „Турија“-Василево ги покрива
услугите
кои се
однесуваат на
водоснабдување и одведување на
отпадни води, и не е оптоварено со
долгови кои би го довеле во прашање
неговото функционирање.

Општина Василево
Градоначалник
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 30.03.2018 година
ја donese
следната,

- Јавното претпријатие за комунални
дејности
„Турија“-Василево
со
утврдената
тарифа
овозможува
покривање на трошоците за тековното и
идно функционирање и одржување на
Проектот.
- Проектите со кои ќе аплицира
општината ќе бидат одобрени со одлука
од Советот на општината, за секој
проект посебно.

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на ЈЗУ
,, Општа Болница ,, Струмица

- Сите досега финансирани проекти за
водоснабдување и одведување на
отпадни води во Општина Василево од
донации од државата или меѓународни
институции се реализирани и се во
функција.

~len 1
So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 12.000,00 denari на ЈЗУ ,, Општа
Болница ,, Струмица.

- Доколку општината не ги исполни
условите од дадената изјава се
обврзува да ги врати средствата во
целост.
Бр.08-498/1
02.04.2018г.
Василево

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na ЈЗУ ,, Општа Болница ,,
Струмица за набавка на плакари за Интерното
одделение со интензивна нега при ЈЗУ ,, Општа
Болница ,, Струмица.

Совет на општина Василево
Претседател,
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

~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката
на добавувачот на плакари за Интерното
одделение со интензивна нега при ЈЗУ ,, Општа
Болница ,, Струмица – Мебел-СКФ Томе
Симеон Димитров од с.Иловица со сметка
290000001925016 депонент ТТК Банка.

РЕШЕНИЕ

~len 4
Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 godina

Se
proglasuva
Одлуката
za
odobruvawe na finansiskи средства на ЈЗУ ,,
Општа Болница ,, Струмица,

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.
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Бр.08-499/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

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

** *

Бр.08-500/1
02.04.2018г.
Василево

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

Совет на општина Василево
Претседател,
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
za
usvojuvawe na Годишен План за вработување
на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, Василево за 2019
година,

РЕШЕНИЕ

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.
Бр.08–500/2
02.04.2018г.
Василево

02 April 2018g.

Se proglasuva Заклучокот za davawe
soglasnost na Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за деца Детска градинка ,,Прва Радост” -Василево ,

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
30.03.2018 година.

--------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6
od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02) и ~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 donese,

Бр.08–501/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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 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 30.03.2018
година donese,

ODLUKA
za usvojuvawe na Годишен План за вработување
на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, Василево за 2019
година
Член 1
Сe usvojuva Годишен План за
вработување на ЈОУДГ ,, Прва радост ,,
Василево за 2019 година.

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Правилникот за
изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работните места во Јавната општинска
установа за деца - Детска градинка
,,Прва Радост” -Василево

Член 2
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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”.

1.Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Правилникот за изменување и
дополнување
на
Правилникот
за
систематизација на работните места во
Јавната општинска установа за деца Детска градинка ,,Прва Радост” – Василево
бр.01-172/1 од 21.03.2018 година
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ќe se objavi vo "Slu`beni
glasnik na Opшtina Vasilevo".
Бр.08-501/1
02.04.2018г.
Василево

02 April 2018g.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев 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,
27/16, 120/16 и 165/17), 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

Бр.09–470/1
30.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

РЕШЕНИЕ БР.08/2018
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 1.180.000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2018 година.
член 4
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