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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

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на приоритет за проект
за изградба на улица во с.Нова
Маала до резервоар,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
13.05.2019 godina

Бр.08–632/2 Општина Василево
13.05.2019г. Градоначалник

Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот на
општина Василево ( Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата седница одржана на
13.05.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на приоритетен проект за

изградба на улица во с.Нова Маала до
резервоар

Член 1
Со оваа одлука Советот на

Општина Василево дава согласност за
утврдување на приоритет на проект  за
изградба на улица во с.Нова Маала до
резервоар.

Член 2
Со оваа Одлука за приоритет на

проект ќе се аплицира врз основа на
можноста за искористување на грант од
Министерството за финансии, проект за
подобрување на општинските услуги –
МСИП- Грант за успешност.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од

денот на донесувањето , а ќе се објави  во
„Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-632/1 Совет на општина Василево
13.05.2019г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

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

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

R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката за
обезбедување средства за одржување
на Агрометеоролошки станици во
рамки на проектот ,,
Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските култури и
животната средина,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
13.05.2019 godina

Бр.08–633/2 Општина Василево
13.05.2019г. Градоначалник

Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на
Грантовата шема овозможена
во рамките на проектот
„Одржлив и инклузивен
рамномерен регионален развој
– I фаза“, врз основа на
Член 25 став 1 алинеја 11 од
Законот за рамномерен
регионален развој, („Службен
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весник“ на РСМ бр. 63/07,
187/13, 43/14, 215/15 и
64/2018) а согласно со  член
36 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник
бр.05/02) и член 21 од
Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10), Советот
на Општина Василево на
својата  седница одржана на
13.05.2019 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за обезбедување средства за

одржување на
Агрометеоролошки станици во

рамки на проектот
„Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските

култури и животната средина“
Член 1

Со оваа одлука се
прифаќаат сите обврски за
имплементирање на проектот
„Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските
култури и животната средина“
поддржан преку Грантовата
шема во рамките на
зададените рокови.

Член 2
Водечки партнер на проектот
е Центарот за развој на
Југоисточниот плански
регион, а проектни партнери
се сите 10 општини од
Југоисточниот плански
регион.

Член 3
Општина Василево се

обврзува дека за потребите
на проектот ќе обезбеди:
- Компјутер каде ќе биде
инсталиран софтвер за
функционирање на
Агрометеоролошките станици;

- За периодот за
времетраењето на проектот ќе
обезбеди соодветна
просторија за одржување на
информативни и советодавни
настани за земјоделците и
сите заинтересирани страни,
- Почнувајќи од јануари
2020 година ќе обезбедува
финансиски средства за
одржување на поставените
Агрометеоролошки станици за
што секоја општина ќе
потпише договор со избран
оператор.

Член 4
Оваа Одлука влегува во

сила од денот на
донесувањето.

Бр.08-633/1 Совет на општина Василево
13.05.2019г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

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

Врз основа на член 50 и член 63 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’бр.5/02), член 53став 3 од
Статутот на Општина Василево, (,,Службен
гласник на ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10)
Градоначалникот на Општина Василево
донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За именување на вршителот на должност
директорот на ЈПКД Турија п.о Василево

1.За вршител на должноста
директор ЈПКД Турија п.о Василево се
именува Зоранчо Ѓорѓиев од с.Пиперево
вработен во ЈПКД Турија п.оВасилево, со
неограничени овластувања за временски
период од 6(шест) месеци, почнувајќи од
13.05.2019 година.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 24-а  став 3 од
Законот за јавни претпријатија(Службен
весник на РМ бр. 38/96,06/02, 40/03,
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49/06,22/07,83/09, 97/10, 06/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Градоначалникот на општина Василево на
ден 13.05.2019 годинаго именува за
вршител на должноста директор на ЈПКД
Турија п.о Василево се именува Зоранчо
Ѓорѓиев од с.Пиперево вработен во ЈПКД
Турија п.оВасилево, со неограничени
овластувања за временски период од
6(шест) месеци, почнувајќи од
13.05.2019година.

Бр.09–631/1 Општина Василево
13.05.2019г. Градоначалник

Марјан Јанев с.р.

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


