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** *
Член 2
Општинската администрација на
општина Василево ги извршува работите од
надлежност на органите на општината,
односно Советот и Градоначалникот на
општината.
Општинската администрација:
- Врши стручни работи за Советот и
Градоначалникот на општината,
- Ја
следи
проблематиката
во
областите од надлежност на
општината,врши
анализи
на
состојбите и дава иницијативи и
предлози за нивно решавање,
- Доставува информации и податоци
во врска со активностите на
општината
на
барање
на
надлежните органи или врз основа
на
закон.
Општинската
администрација
ги
извршува
работите
од
надлежност
на
органите
на
општината
во
согласност со Уставот и со закон,
со Статутот на општината и со
други прописи и општи акти
донесени врз основа на закон.

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
Одлуката
за
организацијата, делокругот и начинот на
извршувањето на задачите на општинската
администрација на општина Василево, {to
Sovetot na op{tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 19.05.2016 godina

Бр.09–1011/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

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

Член 3
Оделенијата
во
општинската
администрација Василево се образуваат
заради непосредно извршување на една од
следните
работи:
нормативно-правни,
управување со човечки ресурси, стручноаналитички, управни, управно-надзорни,
информативно-документациони,
информативно-комуникациски,
стручнооперативни,
материјално-финансиски,
инвестициони, информатичко-технолошки,
стручно-административни,
инспекциски
работи и други работи што се извршуваат
во органите на општината.

Врз основа на член 57 став (4) од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 17 став (7) од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.27/14, 199/14 и 27/16), на
предлог на градоначалникот, Советот на
општина Василево на седница одржана на
ден 19.05.2016 година донесе,
ОДЛУКА
За организацијата, делокругот и начинот
на извршувањето на задачите на
општинската администрација на општина
Василево

II.ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ
ЕДИНИЦИ

I. Основни одредби
Член 1
Со оваа одлука се утврдува
внатрешната организација на општина
Василево
(во
натамошниот
текст:
општината),
видот
и
бројот
на
организационите единици, делокругот и
начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на општината,
начинот и формите на раководење, како и
графички
приказ
(органограм)
на
внатрешната организација на општината.

Член 4
Општинската администрација се
организира во следните одделенија на
општина Василево:
1.Одделение за нормативно -правни
работи, општи работи и управување со
човечки ресурси
2.Одделение за финансиски прашања
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3.Одделение
за
комунални
работи,
уредување на градежно земјиште и
Локален Економски Развој.

-

4.Одделение за внатрешна ревизија и

-

5.Оделение за утврдување и наплата на
даноци, такси и други надоместоци

III.
ДЕЛОКРУГ
НА
РАБОТА
ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ

НА

Член 5
Одделение за нормативно -правни
работи, општи работи и управување
со човечки ресурси ги врши следните
задачи:
- Ги
проучува
законите
и
подзаконските
акти
како
и
другипрописи и општи акти во
надлежност
на
локалната
самоуправа;
- дава поддршка на Советот на
општината
- дава мислење на актите од аспект
на нивната законитост;
- врши стручни работи за Советот и
Градоначалникот;
- изработва годишна програма за
работа на одделението;
- доставува информации и податоци
во врска со активностите на
општината
на
барање
на
надлежните органи или врз основа
на закон;
- Изготвува Предлог Статут на
Општина Василево
- Изготвува Предлог правилник за
систематизација
на
работите
односно работни задачи
- Изготвува нормативни акти од
надлежност на Градоначалникот и
советот на Општинатата.
- Организира обуки за стручно
усовршување
на
државните
службеници
- Ја организира работата на прием и
вработување
на
државните
службеници,распоредување
и
престанок на вработувањето:
- Врши соработка со Советите и
претседателите
на
Месните
заедници;
- Изготвува службен гласник на
општината;
- Ракува
со
документите
на
општината и ги чива се до нивното
уништување односно предавање на

-

-

-
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Државниот архив на Република
Македонија;
Изготвува и реализира прописи од
областа на образованието;
Изготвува и реализира прописи од
областа на културата,поддршка на
културните
установи
и
проекти,негување
на
фолклорот,организирање
на
културни манифестации;
Изготвува и реализира прописи од
областа
на
спортот,рекреацијата,развој
на
масовниот спорт и рекреативни
активности,организирање спортски
приредби
и
манифестации,поддршка
на
спортски сојузиi;
изготвува и реализира прописи од
областа
на
здравствената
заштита,застапеноста на локалната
самоуправа
во
одборите
на
здравствените организации во јавна
сопственост,здравствено
воспитување и унапредување на
здравството,превентивни
активности,здравствен надзор над
животната
средина,надзор
над
заразните
болести,помош
на
пациенти
со
специјални
потреби,врши
анализа
на
состојбата и дава иницијативи и
предлози за нивно решавање;
Изготвува и реализира прописи од
областа на социјалната заштита и
заштитата
на
деца,сопственост,финансирање,инв
естиции и одржување на детски
градинки и домови за стари
лица,социјална грижа за инвалидни
лица,деца
без
родители
и
родителска грижа,деца со воспитно
социјални
проблеми,деца
со
посебни
потреби,деца
од
еднородителски семејства,деца на
улица,остварување на право и
воспитување
на
децата
од
предучилишна возраст согласно со
Националната програма за развој
на
социјалната
заштита,врши
анализа на состојбата и дава
иницијативи и предлози за нивно
решавање.
Изготвува и реализира прописи од
областа
на
заштита
та
и
спасувањето
на
граѓаните
и
материјалните добра,спроведување
на подготовки и преземање мерки
за
заштита
од
воени
разурнувања,природни непогоди и
други
несреќи
и
последици
предизвикани од нив,врши анализа
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-

на состојбата и дава иницијативи и
предлози за нивно решавање;
Врши работи од областа на
противправна заштита;
Врши и други работи што ќе бидат
ставени во негова надлежност со
акт
на
Советот
или
Градоначалникот.

-

-

-

Член 6
Одделение
за
финансиски
прашања ги врши следните задачи:
- Ги
проучува
законските
и
подзаконските акти и прописи од
областа
на
буџетското
и
материјално-финансиското
работење
- Изработува Буџет и ја следи
неговата реализација;
- Изработува
годишна
завршна
сметка за извршувањето на Буџетот
на општината;
- Изготвување на финансиски план за
извршување
на
Буџетот(месечен,квартален,
и
годишен) за општината и единките
корисници на општината;
- Изработува квартални финансиски
извештаи
за
извршување
на
Буџетот за тековната година;
- Изработува годишна програма на
одделението;
- Проучува и реализира прописи од
областа
на
финансиското
и
материјалното,сметководственото и
книговодственото работење како и
други општи акти за реализација на
оваа;
Врши
управување,следење
и
контрола
на
состојбата
на
движењето и изворите на средства
и изворите на средствата на
општината утврдени со Буџетот;
- Подготовка на стратешки план на
општината;
- Измена и дополнување на буџетот и
стратешкиот план на општината;
- Контрола
на
подготовката
и
извршувањето на Буџетот;
- спроведува
ex-ante
i
ex-post
финансиска контрола;
- подготовка,примање,ликвидирање и
контрола на сметководствената
документација;
- благајничко работење;
- врши планирање на приходи,нивно
утврдување и наплата;
- изготвува
прегледи,исплаќање
плата и надоместоци и нивна
евиденција;

-

-
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примена на законите,подзаконските
акти и други прописи од областа на
јавните набавки;
следењето и согледувањето на
потребите
од
набавки
во
општината;
изготвува годишен план за јавни
набавки и негова реализација;
дава стручна и техничка помош на
Комисијата за јавни набавки;
дава стручна и техничка помош на
комисијата за јавни набавки,водење
евиденција и документација во
врска со јавните набавки;
изготвува одлуки и други општи и
поединечни акти од надлежност на
Советот и Градоначалникот од
областа
на
трговијата,занаетчиството,туризмот
и угостителството;
врши и други работи што ќе бидат
ставени во негова надлежност со
акт
на
Советот
или
Градоначалникот.

Член 7
Одделение за комунални
работи,
уредување
на
градежно
земјиште и Локален Економски Развој
ги врши следните задачи:
- ги
проучува
законските
и
подзаконските акти од областа на
комуналните дејности и градежното
земјиште и истите ги применува;
- изработува годишна програма на
одделението како составен дел од
Програмата на органот;
- ги
реализира
прописите
во
комуналните дејности,снабдување
со вода за пиење,обработка и
испорака на технолошка вода,
одведување и пречистување на
отпадни
води,одведување
и
третман
на
атмосферски
води,одржување
на
јавната
чистота,одржување и користење на
паркови,собирање,транспорт
и
депонирање на цврст и технолошки
отпад,снабдување со електрична
енергија;
- одржување на јавни сообраќајни
површини;
- врши
работи
во
врска
со
изградба,одржување,реконструкција
и заштита на локалните патишта и
улици;
- уредување и организирање на
јавното осветлување;
- регулација,одржување и користење
на каналите;
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професионално работење на внатрешна
ревизија прифатени од Министерството за
финансии:
-подготвува
годишен
план за
внатрешна ревизија и по одобрувањето од
Градоначалникот
на
општината
го
спроведува неговото спроведување и
следење;
-подговтвува квартални и годишни
извештаи за работењето на внатрешната
ревизија до градоначалникот и Советот на
општината;
-доставува извештаи за извршената
внатрешна ревизија до Градоначалникот и
Советот на општината:
-подговува квартални и годишни
извештаи за работењето на внатрешната
ревизија:
-врши оценување на значајните
фактори на ризик и давање совети на
градоначалникот
на
општината
за
намалување на факторите на ризик;
- врз основа на анализи од
работењето ја утврдува и оценува
економичноста,ефикасноста
и
ефективноста во работењето на системите
за финансиско управување и контрола и
дава препорака за подобрување на
работењето
ма
општинската
администрација;
-ја следи и проверува точноста и
комплетноста
на
сметководствената
евиденција и финансиските извештаи;
-ја
утврдува
и
оценува
усогласеноста на работењето со законите
,подзаконските и актите на органите на
општината.

изготвува и реализира прописи од
областа
на
патниот
сообраќај,линиски
превоз
на
патници,авто-такси
превоз,паркирање,регулирање
на
режимот на сообраќај;
изградба
и
одржување
на
сообраќајна сигнализација;
уредување на градежното земјиште;
определување
имиња
на
улици,плоштади,мостови и други
инфраструктурни
објекти,води
регистар согасно со закон;
изготвува планови за локален
економски развој;
изготвува одлуки и други општи и
конкретни работи од надлежност на
Советот и Градоначалникот од
областа на економскиот развој;
иницира утврдување на развојни и
структурни приоритети како и
основи и мерки за водење на
локална економска политика на
општината;
иницира и развива регионална и
меѓународна соработка;
овозможува услови за поддршка на
развојот на малите и средните
претпријатија,претприемаштвото во
земјоделието,сточарството,шумаер
ството и развој на локална агро
берза;
обезбедува документациона база
на податоци за потребите на
планирањето и програмирањето на
економскиот развој;
ги
следи
законските
и
подзаконските акти од областа на
трговијата,занаетчиството,туризмот
и угостителството и истите ги
применува;
развој на информатичка технологија
во општината,контрола,одржување
и надополнување на хардверски и
софтверски подсистеми; изработува база на податоци за
потребите на општината;
врши и други работи што ќе бидат
ставени во негова надлежност
со
акр
на
Советот
или
Градоначалникот на општината.

Член 9
Одделение за утврдување и наплата на
даноци, такси и други надоместоци ги
врши следните задачи:
Врши ефикасно и ефективно организирање
и реализација на утврдувањето и наплатата
на
даноците,
таксите
и
другите
надоместоци што се приходи на општината.
Обезбедува навремено задолжување на
даночните обврзници согласно законските
прописи, подготвува извештаи, анализи и
информации
за
остварувањето
на
локалните даноци, такси и надоместоци.
Се грижи и ja организира наплатата на
даноците,таксите и другите надоместоци.
- Врши анализа, оценување и проценување
на прашањата и проблемите што се
појавуваат во работата на одделението.
Врши надзор над утврдување и
наплата
на
даноци,такси
и
други
надоместоци.

Член 8
Одделение за внатрешна ревизија
ги врши следните задачи:
Одделението
за
внатрешна
ревизија врши ревизија согласно закон и со
системот и процедурите за внатрешна
ревизија
воспоставени од општината
согласно меѓународните стандарди за
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општинската администрација на општина
Василево бр.07-3516/1 од 29.12.2009
година.

Врши надзор над спроведување на законот
од областа на даноците, таксите во
надлежност на општината .
Изготвува
решенија
на
даночните
обврзници за висината на даноците на имот
и комунални такси.

Член 15
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Василево, а
ќе се применува по добиенатата согласност
од Министерството за информатичко
општество и администрација.

IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ
СО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ
Член 10
Со
општинската администрација
раководи Градоначалникот на општината и
обезбедува услови за ефикасна примена на
законите и другите акти кои се донесуваат
на работниот однос на административните
службеници и другите вработени, донесува
акт за систематизација на работните места
и
донесува
годишни
планови
за
вработување.

Бр.08-1011/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

** *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op{tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

Член 11
Со работата на одделението
раководи раководител на одделението.
Во
случај
на
отсуство
или
спреченост
на
раководителот
на
одделението,со одделението раководи
државен службеник со највисоко звање во
одделението
кој
го
определува
Градоначалникот.

RE[ENIE
Se
proglasuva
Заклучокот
за
усвојување на Стратегијата за развој на
културата и уметноста
во Општина
Василево 2016 - 2020 , {to Sovetot na
op{tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 19.05.2016 година.

Член 12
Вкупниот број на вработени и
распоредот по звања и работни места го
утврдува Градоначалникот на општината во
Правилникот
за
систематизација
на
работните
места
на
општинската
администрација.

Бр.09–1012/1
19.05.2016г.
Василево

V. Преодни и завршни одредби

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Член 13
Оваа одлука може да се измени и
дополни на начин и постапка како и при
нејзино донесување.

---------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 1
od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len
21 став 1 точка 43od Statutot na Op{tina
Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV"
br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op{tina
Vasilevo na svojata redovna sednica
odr`ana na den 19.05.2016 godina donese,

Член 14
о денот на влегувањето во сила на оваа
Одлука престанува да важи Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на општина Василево
бр.07-639/1 од 30.09.2005 година („Службен
гласник на Општина Василево бр.05/05) и
Одлуката за организацијата, делокругот и
начинот на извршување на задачите на
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ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Стратегијата за развој на
културата и уметноста во Општина
Василево 2016 - 2020

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1
od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 43 od Statutot na op{tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Vasilevo " br.04/03 и бр.08/06), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 19.05.2016 година
ја donese
следната,

1.Сe usvojuva Стратегијата за развој на
културата и уметноста
во Општина
Василево 2016 - 2020.
2.Составен дел на овој Заклучок е и
Стратегијата за развој на културата и
уметноста во Општина Василево 2016 2020.

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

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

Бр.08-1012/1
19.05.2016г.
Василево

~len 1
So ovaa Odluka Советот на
op{tina Vasilevo odobruva помош во
градежни материјали vo iznos od 10.000
denari на Црковниот одбор на с.Ангелци .

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

~len 2
Помошта utvrdenа vo ~len 1 se
odobruvaat na Црковниот одбор на с.Ангелци
zaради доизградба на трем во црковниот двор
во с.Ангелци.

** *

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

~len 3
Finansiskite sredstva }e se
obezbedat od Buxetot na op{tina Vasilevo
za 2016 godina

~len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a }e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op{tina Vasilevo.

RE[ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
за
odobruvawe na помош во градежни
материјали на Црковниот одбор на
с.Ангелци, {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 19.05.2016 година.

Бр.09–1013/2
19.05.2016г.
Василево

20 мај 2016g.

Бр.08-1013/1
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.
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подрачјето

на

Општина

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

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.08-1014/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

RE[ENIE
Se
proglasuva
Заклучокот
за
усвојување на Процената на загрозеност од
ризици и опасности за настанување на
кризна состојба на подрачјето на Општина
Василево , {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 19.05.2016 година.

Бр.09–1014/2
19.05.2016г.
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
Ванчо Стојанов с.р.

RE[ENIE

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

Se proglasuva Одлуката за
измена на распоредот на средствата на
Буџетот на општина Василево за 2016
година, {to Sovetot na op{tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
19.05.2016 година.

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 1
od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len
21 став 1 точка 43od Statutot na Op{tina
Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV"
br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op{tina
Vasilevo na svojata redovna sednica
odr`ana na den 19.05.2016 godina donese,

Бр.09–1015/2
19.05.2016г.
Василево
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Процената на загрозеност
од ризици и опасности за настанување на
кризна состојба на подрачјето на Општина
Василево

1.Сe usvojuva Процената на загрозеност од
ризици и опасности за настанување на
кризна состојба на подрачјето на
Општина Василево.
2.Составен дел на овој Заклучок е и
Процената на загрозеност од ризици и
опасности за настанување на кризна
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008) i ;len 21 od Statutot na op{tina Vasilevo(sl glasnik na
Op{tina Vasilevo br 04/03,08/06i 09/10, )

O

D

L

U

K A

za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina VASILEVO
za

2016 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina VASILEVO
za

2016 godina na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

FA0

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TR
BUXET

482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati
485420 Nadomest za odzemen imot

SAMOFIN.

DOTACII

DONACII

KREDITI

-500.000

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na Op{tina Vasilevo i stanuva sostaven del
na Buxetot na op{tinata za 2016 godina.

Бр.08-1015/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.
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** *
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
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.08-1016/1
19.05.2016г.
Василево

RE[ENIE
Se proglasuva Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниоте објективикендица на к.п.бр.2/1 во КО Добрашинци вон.гр,
{to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 19.05.2016 година.

Бр.09–1016/2
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

RE[ENIE
Se proglasuva Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниоте објективикендица к.п.бр.908 во КО Нивичино, {to Sovetot na
op{tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 19.05.2016 година.

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

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 (“Slu`ben glasnik
na opшtina Vasilevo” br. 04/03,08/06 и 09/10), Sovetot
na op{tina Vasilevo ја донесе следната :

Бр.09–1017/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

--------------------------------------------------Врз основа на член 4 став 1 од
законот за постапување со бесправно изградени
објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13;
72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправните објекти во урбанистичко-планската
документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21
од статутот на општина Василево (“Slu`ben glasnik
na opшtina Vasilevo” br. 04/03,08/06 и 09/10), Sovetot
na op{tina Vasilevo 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
бесправниоте објекти-викендица на к.п.бр.2/1 во КО
Добрашинци вон.гр

Член 1
Се утврдува потребата од донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-викендица на к.п.бр.2/1 во КО
Добрашинци вон гр со право на користење на
барателот на легализацијата на бесправниот објект
лицето Коце Веселинов од с.Сушево.

О Д Л У К А
За утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниоте објекти-викендица к.п.бр.908 во КО
Нивичино

10

Br.7

Службен glasnik na Opшtina Vasilevo

20 мај 2016g.

na opшtina Vasilevo” br. 04/03,08/06 и 09/10), Sovetot
na op{tina Vasilevo ја донесе следната :
Член 1
Се утврдува потребата од донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-викендица на к.п.бр.908 во КО
Нивичино со право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект лицето Оливер
Николов од с.Василево.

О Д Л У К А
за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниоте објекти-помошни објекти к.п.бр.92 во КО
Ангелци

Член 1
Се утврдува потребата од донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-семејна станбена куќа на к.п.бр.92
во КО Ангелци со право на користење на барателот
на легализацијата на бесправниот објект лицето
Стојанче Темелковски од Струмица.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Василево“.

Бр.08-1017/1
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од
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.08-1018/2
19.05.2016г.
Василево

RE[ENIE

** *
Gradona~alnikot na op{tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 24-a stav 1 alinea 4 od Zakonot za
dopolnuvawe na Zakonot za javni pretprijatija
(“Slu`ben vesnik na RM” br.22/07), ~len 50 stav 1
to~ka 16 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 38 od
Statutot na op{tina Vasilevo (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Vasilevo” br.4/03, 8/06 i 9/10) go donese
slednoto

Se proglasuva Одлуката за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-помошни
објекти к.п.бр.92 во КО Ангелци, {to Sovetot na
op{tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 19.05.2016 година.

Бр.09–1018/2
19.05.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

RE[ENIE
za razre{uvawe na direktorot na JPKD “Turija” p.o.
Vasilevo

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

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

Se razre{uva Lela Mitev od s. Grado{orci od
funkcijata direktor na JPKD “Turija” p.o.
Vasilevo.

2.

So posebno Re{enie }e bide imenuvan
vr{itel na dol`nosta direktor na JPKD
“Turija” p.o. Vasilevo.

3.

Ovaa Re{enie vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na op{tina Vasilevo.

Br.7

Службен glasnik na Opшtina Vasilevo

20 мај 2016g.
Obrazlo`enie

Obrazlo`enie
Градоначалникот на општина Василево имајќи ги
во предвид своите законски можности согласно ~len 24-a
stav 1 alinea 4 Zakonot za dopolnuvawe na Zakonot za
javni pretprijatija (“Slu`ben vesnik na RM”
br.22/07), Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM” br.5/02) и Statutot na op{tina
Vasilevo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Vasilevo”
br.4/03, 8/06 i 9/10) на ден 27.04.2016 godina година ја
разреши Lela Mitev od s. Grado{orci од функцијата
Direktorot na JPKD “Turija” p.o. Vasilevo soglasno
~len 24-a stav 1 alinea 4 od Zakonot za dopolnuvawe
na Zakonot za javni pretprijatija (“Slu`ben vesnik
na RM” br.22/07).
Lela Mitev od s. Grado{orci поднесе
Приговор бр. 03-882/2 od 04.05.2016 godina во кој
спомената Lela Mitev od s. Grado{orci единствено
што бара е да се изврши ревизија на нејзиното работење
од страна на стручно независно ревизорско лице.
Lela Mitev od s. Grado{orci во приговорот не
бара поништување на Re{enieto za razre{uvawe na
direktor na JPKD ,, Turija ,, Vasilevo br. 09-882/1 od
27.04.2016 godina.

Градоначалникот на општина Василево на ден
19.04.2016 година ја разрешува Lela Mitev od s.
Grado{orci од функцијата Direktorot na JPKD
“Turija” p.o. Vasilevo soglasno ~len 24-a stav 1
alinea 4 od Zakonot za dopolnuvawe na Zakonot za
javni pretprijatija (“Slu`ben vesnik na RM”
br.22/07).
JPKD “Turija” p.o. Vasilevo, poradi
несовесната и неправилна работа на direktor na JPKD
“Turija” p.o. Vasilevo Lela Mitev od s. Grado{orci
za izminatata 2015 godina soglasno Godi{nata smetka
na JPKD “Turija” p.o. Vasilevo и остварените
финансиски резултати од работењето за 2015 година
прикажа нето загуба од 377.692,00 денари.
Ovaa Re{enie vleguva vo sila so denot na
negovoto donesuvawe, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na op{tina Vasilevo.
So ogled na pogore izlo`enoto se odlu~i kako
vo dispozitivot na ova re{enie.

Бр.09–882/1
27.04.2016г.
Василево

Градоначалникот на општина Василево го
подржува секое транспарнтно раководење и управување
на јавните претпријатија основани на територијата на
општина Василево па соодветно на тоа и независните
ревизии , како одлика на начелото на транспарентност и
отчетност, но сето тоа е во надлежност на други
институции а примарно на JPKD ,, Turija ,, Vasilevo.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

** *
JPKD “Turija” p.o. Vasilevo, poradi
несовесната и неправилна работа на direktor na JPKD
“Turija” p.o. Vasilevo Lela Mitev od s. Grado{orci
za izminatata 2015 godina soglasno Godi{nata smetka
na JPKD “Turija” p.o. Vasilevo и остварените
финансиски резултати од работењето за 2015 година
прикажа нето загуба од 377.692,00 денари.

Gradona~alnikot na op{tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 24-a stav 1 alinea 4 od Zakonot za
dopolnuvawe na Zakonot za javni pretprijatija
(“Slu`ben vesnik na RM” br.22/07), ~len 50 stav 1
to~ka 16 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 38 od
Statutot na op{tina Vasilevo (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Vasilevo” br.4/03, 8/06 i 9/10) go donese
slednoto

So ogled na pogore izlo`enoto se odlu~i kako
vo dispozitivot na ova re{enie.

RE[ENIE

Ovaa Re{enie vleguva vo sila so denot na
negovoto donesuvawe, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na op{tina Vasilevo.

Prigovorot br. 03-882/2 od 04.05.2016 godina
podnesen od Lela Mitev od s.Grado{orci protiv
Re{enieto za razre{uvawe na direktor na JPKD ,,
Turija ,, Vasilevo br. 09-882/1 od 27.04.2016 godina SE
ODBIVA kako neosnovan.

Бр.03–882/2
04.05.2016г.
Василево

Se POTVRDUVA Re{enieto za razre{uvawe
na direktor na JPKD ,, Turija ,, Vasilevo br. 09-882/1
od 27.04.2016 godina.
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Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Br.7

Службен glasnik na Opшtina Vasilevo
** *

Gradona~alnikot na op{tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 24 -a od Zakonot za javni pretprijatija
(“Slu`ben vesnik na RM” br.38/96, 6/2002, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 i 6/2012), ~len 50 stav 1
to~ka 16 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 38 od
Statutot na op{tina Vasilevo (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Vasilevo” br.4/03, 8/06 i 9/10) go donese
slednoto

RE[ENIE
za imenuvawe na vr{itel na dol`nosta
direktor na JPKD “Turija” p.o. Vasilevo

1.

Za vr{itel na dol`nosta direktorot na
JPKD “Turija” p.o. Vasilevo se imenuva
Leonardo Nikolov od s. Vasilevo vraboten vo
JPKD “Turija” p.o. Vasilevo , EMBG
1512973460034, so neograni~eni ovlastuvawa
za vremenski period od 6 ([est) meseci
smetano od 27.04.2016 godina.

2.

Ovaa Re{enie vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na op{tina Vasilevo.

Бр.09–882/3
05.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.
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20 мај 2016g.

