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* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на Република
Македонија бр.05/02) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03,
8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина Василево
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура или сообраќајната
инфраструкура воопшто нема  да се предвиди и
вклопување на бесправниот објект-индивидуална
станбена куќа на к.п.бр.2394 во КО Доброшинци
бр.08-901/1 од 13.07.2018 година

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација
за промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура или сообраќајната инфраструкура
воопшто нема  да се предвиди и вклопување на
бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на
к.п.бр.2394 во КО Доброшинци бр. 08-901/1 од
13.07.2018 година, донесена на единаесетата седница
на Советот на Општина Василево, одржана на ден
13.07.2018 година.

Бр.08-901/2                                         општина Василево
13.07.2018 г.                                         Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 4  став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(„Службен весник на Република Македонија“ број
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.56/11,
162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 21 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на ОВ’’
бр.04/03, 08/06 и 09/10), Советот на Општина Василево
на својата редовна седница одржана на ден 13.07.2018
година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за промена
на трасата на сообраќајната инфраструктура или
сообраќајната инфраструкура воопшто нема да се

предвиди и вклопување на бесправниот објект-
индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2394 во КО

Доброшинци

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура или
сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се
предвиди и вклопување на бесправниот објект-
индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2394 во КО
Доброшинци со право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект лицето
Христинка Цонева од с.Доброшинци.

Член 2

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

Бр. 08-901/1                       Совет на општина Василево
13.07.2018 г                          Претседател
Василево                                 Крсте Панев с.р

* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на
Република Македонија бр.05/02) и член  39 став
1 од Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-прогон
на  к.п.бр.656/1 во КО Градашорци вон гр бр.
08-902/1од 13.07.2018

Се објавува Одлука за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти-
прогон на  к.п.бр.656/1 во КО Градашорци вон
гр бр. 08-902/1 од 13.07.2018 донесена на
единаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.07.2018 година.

Бр.08-902/2                             општина Василево
13.07.2018 г.                             Градоначалник
Василево                                     Марјан Јанев

---------------------------------------
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Врз основа на член 4  став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(„Службен весник на Република Македонија“
број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), и член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација
(“Службен весник на Република Македонија“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 21
од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ’’ бр.04/03, 08/06 и 09/10),
Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 13.07.2018
година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за

проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-прогон
на  к.п.бр.656/1 во КО Градашорци вон гр

Член 1

Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект- прогон на к.п.бр.656/1 во
КО Градашорци вон гр со право на користење
на барателот на легализацијата на бесправниот
објект на АД СТРУМИЧКО ПОЛЕ од
с.Василево.

Член 2

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

Бр. 08-902/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-
планска документација за проширување на

планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти-деловен и помошен

објект  на  к.п.бр.404 во КО Градашорци вон
гр бр.08-903/1 од 13.07.2018 година

Се објавува Одлука за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти-
деловен и помошен објект  на  к.п.бр.404 во КО
Градашорци вон гр бр. 08-903/1 од 13.07.2018
година, донесена на единаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
13.07.2018 година.

Бр. 08-903/2                          Општина Василево
13.07.2018 г                             Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 4  став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(„Службен весник на Република Македонија“
број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), и член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација
(“Службен весник на Република Македонија“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 21
од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ’’ бр.04/03, 08/06 и 09/10),
Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 13.07.2018
година, донесе

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти-деловен
и помошен објект  на  к.п.бр.404 во КО
Градашорци вон гр

Член 1

Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект- деловен и помошен
објект на к.п.бр.404 во КО Градашорци вон гр
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со право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект на АД
СТРУМИЧКО ПОЛЕ од с.Василево.

Член 2

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

Бр. 08-903/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука

за неодобрување на финансиски средства на
Трајков Ване од с.Пиперево бр.08-904/1 од

13.07.2018 година

Се објавува Одлука за неодобрување на
финансиски средства на Трајков Ване од
с.Пиперево бр.08-904/1 од 13.07.2018 година
донесена на единаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 13.07.2018
година.

Бр. 08-904/2                          Општина Василево
13.07.2018 г                             Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 13.07.2018 година, донесе

Одлука
за неодобрување на финансиски средства на

Трајков Ване од с.Пиперево

Член 1

Со оваа Одлука не се одобрува финансиски
средства на Трајков Ване од с.Пиперево

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила од денот на
објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр. 08-904/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Заклучок

за одлагање на точка 5 од дневниот ред на
единаесетата седница - Донесување на одлука
по Барање за финансиска помош поднесено

од  Јовановски Стојче од с.Градошорци
бр.08-905/1 од 13.07.2018 година

Се објавува Заклучок за одлагање на точка 5 од
дневниот ред на единаесетата седница -
Донесување на одлука по Барање за финансиска
помош поднесено од Јовановски Стојче од
с.Градошорци бр.08-905/1 од 13.07.2018 година,
донесен на единаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 13.07.2018
година.

Бр. 08-905/2                          Општина Василево
13.07.2018 г                             Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 13.07.2018 година, донесе

Заклучок
за одлагање на точка 5 од дневниот ред на

единаесетата седница - Донесување на одлука
по Барање за финансиска помош поднесено

од  Јовановски Стојче од с.Градошорци
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Член 1
Со овој Заклучок се одлага точка 5 од дневниот
ред на единаесетата седница - Донесување на
одлука по Барање за финансиска помош
поднесено од Јовановски Стојче од
с.Градошорци

Член 2
Овој Заклучок стапува во сила од денот на
донесување а ќе се објави во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр. 08-905/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г 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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука

за одобрување на финансиски средства на
Стоилов Страхил од с.Владевци бр.08-906/1

од 13.07.2018 година

Се објавува Одлука за одобрување на
финансиски средства на Стоилов Страхил од
с.Владевци бр.08-906/1 од 13.07.2018 година,
донесена на единаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 13.07.2018
година.

Бр. 08-906/2                          Општина Василево
13.07.2018 г                             Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 13.07.2018 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски средства на

Стоилов Страхил од с.Владевци

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува финансиски
средства во висина од 10.000 денари на Стоилов
Страхил од с.Владевци

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на
Стоилов Страхил од с.Владевци за поправка на
семејна куќа оштетена од невреме.

Член 3
Финансиските средства ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Василево за 2018 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на
објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр. 08-906/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука

за неодобрување на финансиски средства на
Зорица Јанева бр.08-907/1 од 13.07.2018

година

Се објавува Одлука за неодобрување на
финансиски средства на Зорица Јанева бр.08-
907/1 од 13.07.2018 година, донесена на
единаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.07.2018 година.

Бр. 08-907/2                          Општина Василево
13.07.2018 г                             Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 13.07.2018 година, донесе

Одлука
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за неодобрување на финансиски средства на
Зорица Јанева

Член 1
Со оваа Одлука не се одобрува финансиски
средства на Зорица Јанева

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила од денот на
објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр. 08-907/1 Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука за неодобрување на

финансиски средства на Здружение АЛИ
БЕГ бр.08-908/1 од 13.07.2018 година

Се објавува Одлука за неодобрување на
финансиски средства на Здружение АЛИ БЕГ
бр.08-908/1 од 13.07.2018 година, донесена на
единаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.07.2018 година.

Бр. 08-908/2 Општина Василево
13.07.2018 г                             Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 13.07.2018 година, донесе

Одлука
за неодобрување на финансиски средства на

Здружение АЛИ БЕГ

Член 1

Со оваа Одлука не се одобрува финансиски
средства на Здружение АЛИ БЕГ

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила од денот на
објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр. 08-908/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука За утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-
планска документација за проширување на

планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект  на К.П.бр.1414 во КО
Ангелци бр.08-909/1 од 13.07.2018 година

Се објавува Одлука за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект  на
К.П.бр.1414 во КО Ангелци бр. 08-909/1од
13.07.2018 година, донесена на единаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 13.07.2018 година.

Бр. 08-909/2                          Општина Василево
13.07.2018 г Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 4  став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(„Службен весник на Република Македонија“
број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), и член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација
(“Службен весник на Република Македонија“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 21
од Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ’’ бр.04/03, 08/06 и 09/10),
Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 13.07.2018
година, донесе
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О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за

проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект  на

К.П.бр.1414 во КО Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на К.П.бр.1414 во КО
Ангелци со право на сопственост на барателот
на легализацијата на бесправниот објект лицето
Витанов Николаус од Струмица.

Член 2

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

Бр. 08-909/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука за одобрување на

финансиски придонес од буџетот на општина
Василево за спроведување на проектот за
локална и регионална конкурентност за

инвестирање во инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со дестинациите,
потпроект „Нераскажаната приказна за

американската мисионерка Мис Стон – МИС
СТОН”бр.08-910/1 од 13.07.2018 година

Се објавува Одлука за одобрување на
финансиски придонес од буџетот на општина
Василево за спроведување на проектот за
локална и регионална конкурентност за
инвестирање во инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со дестинациите,
потпроект „Нераскажаната приказна за
американската мисионерка Мис Стон – МИС

СТОН” бр.08-910/1 од 13.07.2018 година
донесена на единаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 13.07.2018
година.

Бр. 08-910/2                          Општина Василево
13.07.2018 г Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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 о 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница одржана
на ден 13.07.2018 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски придонес од

буџетот на општина Василево за
спроведување на проектот за локална и

регионална конкурентност за инвестирање
во инфраструктура поврзана со туризам и
поврзување со дестинациите, потпроект

„Нераскажаната приказна за американската
мисионерка Мис Стон – МИС СТОН”

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски
придонес, кофинансирање од страна на општина
Василево за спроведување на проектот за
локална и регионална конкурентност за
инвестирање во инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со дестинациите,
потпроект „Нераскажаната приказна за
американската мисионерка Мис Стон – МИС
СТОН” .

Член 2

Финансискиот придонес –
кофинансирање од страна на општина Василево
за спроведување на потпроектот
„Нераскажаната приказна за американската
мисионерка Мис Стон – МИС СТОН” изнесува
16% од вкупната вредност на потпроектот.

Член 3

Носител на потпроектот е општина Василево,
која самостојно учествува во спроведувањето на
истиот.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила по објавувањето
во „Службен гласник на општина Василево“.
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Бр. 08-910/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                Претседател
Василево Крсте Панев с.р

* *  *

Врз основа на член 20 а и 20 б од Законот за Врз
основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член  39 став 1 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.
4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлука за давање

согласност за Измена и дополнување на
Годишниот план за вработување на

Општина Василево за 2018 година бр.08-911/1
од 13.07.2018 година

Се објавува Одлука за давање согласност за
Измена и дополнување на Годишниот план за
вработување на Општина Василево за 2018
година бр.08-911/1 од 13.07.2018 година,
донесена на единаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 13.07.2018
година.

Бр. 08-911/2                          Општина Василево
13.07.2018 г                             Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 20 а и 20 б од Законот за
вработените во јавниот сектор („ Службен
весник на Република Македонија” бр.27/14 ,
199/14, 27/16  и 35/18), член 32 од Законот за
административни службеници (Службен весник
на Република Македонија“ број 27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и член 21 од
Статутот на Општина Василево (,,Службен
гласник на ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот
на Општина Василево на својата редовна
седница одржана на ден 13.07.2018 година,
донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за Измена и

дополнување на Годишниот план за
вработување на Општина Василево за 2018

година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Измена и
дополнување на Годишниот план за

вработување на Општина Василево за 2018
година, број 08-893/1 од 12.07.2018 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавување во Службен гласник на Општина
Василево

Бр. 08-911/1             Совет на општина Василево
13.07.2018 г                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),цлен 53 став 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 вршител на должноста
директор на ЈОУДГ Прва радост Василево-
Општина Василево.
1.За вршител на должноста директор на ЈОУДГ
Прва радост Василево-Општина Василево се
именува Митко Јанев од с.Сушево вработен во
општина Василево, ЕМБГ :0509960460014, со
неограничени овластувања за враменски период
од 6(шест)месеци,почнувајќи од 18.06.2018
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 45 од Законот за установите
(Службен весник на РМ бр.32/05, 120/05 и
51/11) и член 120 од Законот за заштита на
децата (Службен весник на РМ бр.23/13),
Градоначалникот на општина Василево на ден
18.06.2018 година го именува за вршител на
должноста дирактор на ЈОУДГ Прва радост
Василево-Општина Василево Митко Јанев од с.
Сушево вработен во општина Василево,ЕМБГ
:0509960460014,со неограничени овластувања
за временски период од 6(шест)месеци,
почнувајќи од од 18.06.2018 година.

Доставено до:
Митко Јанев                          општина Василево
ЈОУДГ„Прва радост“           градоначалник
Архива Марјан Јанев


