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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ БР.
05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за одобрување на промена во измените и дополнување на УПВНМ
за стопански комплекс за откуп , складирање , преработка и дистрибуција на земјоделски производи
на м.в. Гладно поле , КО Градошорци и КО Василево со тех.бр. Е0217 ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 17.06.2020
година.

Бр.08–720/2 Општина Василево
17.06.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
Врз основа на член 39 став 5, 6 и 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник
на РМ“бр.199/14; 42/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16) 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  ја
донесе следната:

О   Д   Л   У   К   А

Член 1

Се одобрува изработувачот, Агенција за планирање на просторот, измените и дополнување
на УПВНМ за стопански комплекс за откуп , складирање , преработка и дистрибуција на
земјоделски производи на м.в. Гладно поле , КО Градошорци и КО Василево со тех.бр. Е0217 да
изврши промена во намените на парцелите  КП 386/6 И КП 386/2  КО Градошорци вон-г.р. и истите
да бидат со намена Е-инфраструктура односно Е2-комунална супструктура..

Член 2

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

Б р .08-720/1 Совет на општинаВасилево
17.06.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.
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---------------------------------------------------
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на

РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен гласник na ОВ"
бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови во општина Василево за 2020 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 17.06.2020
година.

Бр.08–721/2 Општина Василево
17.06.2020г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 4/03, 8/06
и 9/10), Советот на општина Василево ја донесе следната:

Програма за измена и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2020 година

Член 1

Во Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2020 година
во точка 1. Планирани активности  се додава нова потточка 1.10 и гласи :

1.10 Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1692/2 , дел од
КП бр.1691 и дел од КП бр.1709/2  сите во КО Градошорци ВОН Г.Р. за намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија.

Член 2

Во точка 2. Финансирање после бројките 1.9 се додаваат нови бројки ,, 1.10 “ и тоа гласи :

2.Финансирање

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.3;  ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Василево.Средствата за активностите предвидени воточка 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 ; 1.10
немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево 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“.
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Б р .08-721/1 Совет на општинаВасилево
17.06.2020г. Претседател
Василево Крсте Панев с.р.

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
РМ БР. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен гласник na ОВ"
бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за давање на позитивно мислење на предлог - договорот за
воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на енергетски услуги на јавно
осветлување,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 17.06.2020
година.

Бр.08–722/2 Општина Василево
16.06.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
Вра основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на

РМ“ бр.5/02) и 21 од Статутот на општина Василево (“Службен весник на ОВ“" бр.04/03, бр.08/06 и
бр.10/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе следниот ,

ЗАКЛУЧОК
за давање на позитивно мислење на предлог - договорот за воспоставување на јавно приватно

партнерство за давање на енергетски услуги на јавно осветлување

1. Советот на општина Василево дава позитивно мислење на предлог договорот за воспоставување
на јавно приватно партнерство за давање на енергетски услуги на јавно осветлување во општина
Василево .

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

Б р .08-722/1 Совет на општинаВасилево
17.06.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

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


