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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

RE[ENIE
Se proglasuva Завршната
година,

сметка

на

Буџетот

на

општина

Василево

за

2018

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 29.03.2019 godina

Бр.08–478/2
29.03.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев 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, 22/07, 67/07, 156/09,47/11 и
192/15), како и според член 21 од Статутот на општина Василево
(“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 година), Советот на
Општина Василево на 20-та седница одржана на 29.03.2019 година,
донесе

З А В Р Ш Н А
С М Е Т К А
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во
2018 година изнесуваат:
Планирани
193.303.693

Вкупни приходи
 даночни приходи
 неданочни приходи
 капитални приходи

22.260.000
7.150.000
40.163.952
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Реализирани
114.910.741
14.821.647
4.602.048
5 . 406.633
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 приходи од дотации
 трансфери
 донации

64.550.000
47.756.048
11.423.693

63.871.004
20.820.150
5.389.259

Вкупни расходи

192.373.693

116.935.889

- утврдени намени
- резерви

192. 373.693
0

116.935.889
0

930.000

Дефицит
Финансирање

-930.00

Прилив
- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- депозити

-2.025.148
2.025.148

7.700.000

6.925.493

7.700.000

7.630.975
-705.482

8.630.000

Одлив (отплата на главнина)

4.900.345

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина
Василево
31.12.2018 година изнесува 5.556.670 а по буџети изнесува

Салдо
Салдо
Салдо
Салдо
Салдо

-Салдо на 31-12-2018
основен буџет
буџет дотации
буџет самофинасирачки активности
буџет донации
буџет кредити

5.556.670
2.292.459
2.733.968
530.243
0
0

на

денари
денари
денари
денари
денари
денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ
од 2.292.459 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево
за 2019 година.
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Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во
износ од 2.733.968 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина
Василево за 2019 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинасирачки активности во износ од 530.243 денари се пренесува како приход на
буџетот на самофинасирачки активности на општина Василево за 2019 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 2018 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
2018 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево
“.

Бр.08-478/1
29.03.2019г.
Василево

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

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 godina
Бр.08–405/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

RE[ENIE
Se
proglasuva
Заклучокот
за
усвојување на Годишен извештај на општина
Василево за 2018 година,

-------------------------------------------------------
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za usvojuvawe na Годишниот извештај на
општина Василево за 2018 година

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 29.03.2019 година ја
donese,

ZAKLU^OK

1.Se usvojuva Годишниот иzve[taj на општина
Василево за 2018 година.
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e Годишниот
иzve[taj на општина Василево за 2018 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.08-479/1
29.03.2019г.
Василево

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

09/10), Sovetot na op[tina Vasilevo na
svojata redovna sednica donese,

RE[ENIE

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Zavr[nata smetka
JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2018
година

Se proglasuva
Zaklu~okot za
usvojuvawe
na
Zavr[nata
smetka
JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2018
година,
1.

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 godina

Бр.08–480/2
29.03.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Сe usvojuva Zavr[nata smetka na
JOУДГ“Прва Радост“ Василево za 2018
godina.

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

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

Б Б р .08-480/1
29.03.2019г.
Василево
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Претседател,
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
RE[ENIE

08 April 2019g.
2. Овoj Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување
во Службен гласник на општина
Василево.

Бр.08-481/1
29.03.2019г.
Василево

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

Se proglasuva Zaklu~okot za davawe
soglasnost na Извештајот за работа и
годишната сметка на JP “Turija” Vasilevo за
2018 година,

** *

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 godina

Бр.08–481/2
29.03.2019г.
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

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

RE[ENIE
Se proglasuva Zaklu~okot za davawe
soglasnost na Одлуката за распоредување на
добивката остварена по годишната сметка и
финансискиот извештај за 2018 година na
Upravniot odbor na JP “Turija” Vasilevo,

----------------------------------------------------------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,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 godina
.

Бр.08–482/2
29.03.2019г.
Василево
ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Извештајот за работа
и годишната сметка на JP “Turija” Vasilevo

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), ~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,

1.Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Извештајот за работа и
годишната сметка на ЈП Турија Василео за 2018
br. 02-166/1 od 26.02.2019 godina.
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[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 година.

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost на Одлуката за
распоредување на добивката остварена по
годишната сметка и финансискиот извештај
за 2018 година na Upravniot odbor na JP
“Turija” Vasilevo

Бр.08–484/2
29.03.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1
od 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,

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 2018 година br. 02167/1 od 26.02.2019 godina.

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

Бр.08-482/1
29.03.2019г.
Василево

ОДЛУКА
za usvojuvawe na Zavrшnata smetka na OОU
“Атанас Нивичански” Нова Маала za 2018
godina

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

2.
** *
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

Сe usvojuva Zavrшnata smetka na ОOU
“Атанас Нивичански” Нова Маала za 2018
godina.

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

RE[ENIE

Se
proglasuva
Заклучокот
za
усвојување на Завршната сметка на ООУ
,,Атанас Нивичански,, Нова Маала
за 2018 година,

Б Бр.08-484/1
2129.03.2019г.
Василево

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
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za davawe soglasnost na Godi[niot plan za
vrabotuvawe za 2019 godina na JPKD Turija
Vasilevo

Statutot na opшtina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto
RE[ENIE
Se proglasuva Одлуката за давање
согласност на Годишниот план за вработување
за 2019 година на ЈПКД ,, Турија ,, Василево,

Член 1
Sovetot
na
opшtina
Vasilevo dava soglasnost на Godi[niot
plan za vrabotuvawe za 2019 godina na JPKD
Turija Vasilevo .

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 година.
.

Член 2
Бр.08–483/2
29.03.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Составен дел на оваа Одлука
е и Godi[niot plan za vrabotuvawe za 2019
godina na JPKD Turija Vasilevo .

-------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 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.br.04/03, 08/06 и 09/10 ), Sovetot na
opшtina Vasilevo na svojata redovna
sednica одржана на 29.03.2019 година
donese,

Член 3
Ovаа Одлука vleguva vo sila
осмиот ден od denot na objavувањето vo
"Slu`beni glasnik na Opшtina Vasilevo".

Бр.08-483/1
29.03.2019г.
Василево

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

ODLUKA
-------------------------------------------------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

** *
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
RE[ENIE

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

Se
proglasuva
Решението
za
разрешување и именување на член на
Комисијата за еднакви можности,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 година.
.

1. Se razreшuva членот na Komisijata za
еднакви можности:

Бр.08–485/2
29.03.2019г.
Василево

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

-

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р
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- Христина Гошева - член;

1. Se razreшuva членот na Komisijata za
земјоделие и заштита на животните
и растенијата:

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

Бр.08-485/1
29.03.2019г.
Василево

-

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

** *

Бр.08-486/1
29.03.2019г.
Василево

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

RE[ENIE
Se
proglasuva
Решението
за
разрешување и именување на член на
Комисијата за земјоделие и заштита на
животните и растенијата,,

RE[ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
за
утврдување на места на кои е дозволено да се
истакнат изборни плакати за изборите во 2019
со обезбедени еднакви услови на сите
организатори на изборната кампања во
општина Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 година.
Бр.08–486/2
29.03.2019г.
Василево

Христина Гошева - член;

2. Za член на Komisijata za земјоделие и
заштита на животните и растенијата
se imenuva:

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

08 April 2019g.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 година.

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

Бр.08–487/2
29.03.2019г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

-------------------------------------------------Вра основа на член 36 од
Законот
за
локална
самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр.5/02),
член 21 од Статутот на општина
Василево (“Службен весник на ОВ“"
br.04/03, бр.08/06 и бр.10/06) а
во
согласност
на
член
78
од
Изборниот законик (“Службен весник
на
РМ
бр.40/06,136/08,148/08,155/08,163/
08,44/11,51/11,54/11,142/12,31/13,

RE[ENIE
za razreшuvawe i imenuvawe na член na
Komisijata za земјоделие и заштита на
животните и растенијата
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34/13,
14/14,
30/14,
196/15,
35/16,
97/16,
99/16,
136/16,142/16,67/17,125/17,35/18,9
9/18,140/18 и 27/19), Советот на
општина
Васиелво
на
својата
редовна седница ја донесе следната

08 April 2019g.
-

Во
населено
Чанаклија
кај
чешма.

место
селската

Член 3
Изборни плакати можат да се
истакнат
и
на
електричните
столбови во населените места.
Не е дозволено поставување
на изборни плакати на електричните
кабли
од
електричните
столбови,како и на мостовите во
населените места каде ги има.

О Д Л У К А
За утврдување на места на
кои е дозволено да се истакнат
изборни плакати за изборите во
2019 со обезбедени еднакви услови
на сите организатори на изборната
кампања во општина Василево

2.Начин
на
доделување
локации
за
поставување
изборните плакати

1.Локации за поставување на
изборните плакати

на
на

Член 4
Утврдените локации наведени
во член 2 од оваа Одлука се без
надомесок.

Член 1
Со
оваа
одлука
се
утврдуваат
места
на
кои
е
дозволено да се истакнат изборни
плакати
со
обезбедени
еднакви
услови на сите организатори на
изборната
кампања
учесници
во
изборите 2019 година.
Член 2

Член 5
Општината
ќе
го
изврши
одбележувањето
на
местата
за
поставување на изборните плакати
за
секој
подносител
на
листи
пооделно.
Одбележувањето ќе се изврши
рамномерно за сите учесници во
изборната кампања.

Локации за поставување се
следните:
- Во
населеното
место
Василево
на
трафостаниците 2,3 и 4;
- Во
населеното
место
Градошорци
на
трафостаница 2;
- Во населено место Ангелци
на трафостаница 2;
- Во
населено
место
Едрениково
на
трафостаница 1;
- Во
населено
место
Пиперево на трафостаница
1и 2;
- Во
населено
место
Владевци на трафостаница
2;
- Во
населено
место
Радичево на трафостаница
2;
- Во
населено
место
Дукатино на трафостаница
2;
- Во
населено
место
Доброшинци
на
трафостаница 1 и домот на
културата;
- Во населено место Нова
Маала
на
домот
на
културата;

Член 6
Изборни плакати можат да се
истакнуваат и на стамбени или
други
приватни
објекти
со
претходна
согласност
од
сопственикот на објектот.
Член 7
Не се дозволува лепење на
изборни
плакати
на
културно
–
историски
споменици,
дрвја
во
населените
места
во
општина
Василево.
Член 8
Уништувањето
на
изборните
плакати или лепење плакати
врз
плаката
на
други
на
други
организатори на изборната кампања
забрането.
Член 9
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04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata redovna sednica donese,

Во колку организаторот на
изборната кампања во рокот определен
во член 8 став 2 од оваа Одлука не
го отстрани сметот, тоа ќе го стори
ЈПК “Турија “ Василево на сметка на
организаторот на кампањата.
3.Казнени одредби

ODLUKA
za usvojuvawe na Zavrшnata smetka na OOU “
Goce Del~ev ” Vasilevo za 2018 godina

Член 10
Не
придружувањето
кон
утврдените места и определените
услови повлекува казна за сторен
прекршок според казнените одредби
од изборниот законик.

Член 1
Сe usvojuva Zavrшnata smetka за 2018
godina na ОOU “ Goce Del~ev” Vasilevo.

Член 11
Оваа Одлука влегува во сила
со денот на нејзиното донесување,
ќе се објави во Слжбен гласник на
ОВ, како и ќе се истакне на
јавните места во општина Василево.

Бр.08-487/1
29.03.2019г.
Василево

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

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

Бр.08-488/1
29.03.2019г.
Василево

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

RE[ENIE
Se
proglasuva
Заклучокот
за
усвојување на Завршната сметка на ООУ ,, Гоце
Делчев ,, Василево за 2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
29.03.2019 година.

Бр.08–488/2
29.03.2019г.
Василево

08 April 2019g.

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.
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