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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) и член  39 став 1од 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 Заклучокотза усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за

развој на Југоисточниот плански регион за 2018 година

Се објавуваЗаклучокотза усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион за 2018 годинадонесен наседница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.08–821/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02) и член 21 став 1 точка 31 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
13.06.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот

плански регион за 2018 година

Член 1

Со овој  Заклучок се усвојува Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2018 година.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Василево.

Бр.08-821/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г.                                      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
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Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Заклучокот за

усвојување на Извештај од спроведена
самоевалуација на ООУ ,, Атанас

Нивичански “ Нова Маала за период
2016-2018 година

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештај од спроведена
самоевалуација на ООУ ,, Атанас
Нивичански “ Нова Маала за период 2016-
2018 година донесен на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 13.06.2019 година.

Бр.08–822/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
7 од Законот за локална самоуправа (

Службен весник на РМ бр.05/02) и член  21
став 1 точка 31 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
13.06.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештај од

спроведена самоевалуација на ООУ ,,
Атанас Нивичански “ Нова Маала за

период 2016-2018 година

Член 1

Со овој  Заклучок се усвојува
Извештајот од спроведена самоевалуација
на ООУ ,, Атанас Нивичански “ Нова Маала
за период 2016-2018 година.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-822/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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

усвојување на Финансиски извештај на
ЈП ,, Турија “ за првото тромесечие за

2019 година од 01.01.2019 до 31.03.2019
година

Се објавува Заклучок за усвојување
на Финансиски извештај на ЈП ,, Турија “ за
првото тромесечие за 2019 година од
01.01.2019 до 31.03.2019 годинадонесен
наседница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.06.2019
година.

Бр.08–823/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 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
13.06.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Финансиски

извештај на ЈП ,, Турија “ за првото
тромесечие за 2019 година од 01.01.2019

до 31.03.2019 година

Член 1

Со овој  Заклучок се усвојува
Финансиски извештај на ЈП ,, Турија “ за
првото тромесечие за 2019 година од
01.01.2019 до 31.03.2019 година.
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Член 2

Составен дел на овој Заклучок е и
Финансиски извештај на ЈП ,, Турија “ за
првото тромесечие за 2019 година од
01.01.2019 до 31.03.2019 година.

.

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Василево.

Б р .08-823/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г.                                      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 Заклучокот за

усвојување на Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2019 година
за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019

година ( К-1)

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2019 година за
периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019
година ( К-1)донесен на седница на Советот
на Општина Василево, одржана на ден
13.06.2019 година.

Бр.08–824/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
7 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02), член 32 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ “ бр. 61/2004; 96/2004; 22/2007; 67/2007;
156/2009; 47/2011; 192/2015; 209/2018) 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
13.06.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален

извештај за извршување на Буџетот за
2019 година за периодот од 01.01.2019 до

31.03.2019 година ( К-1)

Член 1

Со овој  Заклучок се усвојува
Квартален извештај за извршување на
Буџетот за 2019 година за периодот од
01.01.2019 до 31.03.2019 година ( К-1).

Член 2

Составен дел на овој Заклучок е и
Квартален извештај за извршување на
Буџетот за 2019 година за периодот од
01.01.2019 до 31.03.2019 година ( К-1).

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-824/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г.                                      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
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Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Заклучокот за

усвојување на Квартален извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на

општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 31.03.2019 година ( К-2)

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Квартален извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на
општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 31.03.2019 година ( К-2)
донесен на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.06.2019
година.

Бр.08–825/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
7 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02), член 32 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ “ бр. 61/2004; 96/2004; 22/2007; 67/2007;
156/2009; 47/2011; 192/2015; 209/2018) 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
13.06.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален

извештај за доспеаните а неизмирени
обврски на општина Василево за

периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019
година ( К-2)

Член 1

Со овој  Заклучок се усвојува
Квартален извештај за доспеаните а
неизмирени обврски на општина Василево
за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019
година ( К-2)

Член 2

Составен дел на овој Заклучок е и
Квартален извештај за доспеаните а
неизмирени обврски на општина Василево

за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019
година ( К-2)

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-825/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г.                                      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 Заклучокот за

усвојување на Квартален извештај за
промените на состојбата на

задолжување на општина Василево за
период од 01.01.2019 до 31.03.2019

година ( К-3)

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжување
на општина Василево за период од
01.01.2019 до 31.03.2019 година ( К-3)
донесен на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.06.2019
година.

Бр.08–826/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
7 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02), член 32 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ “ бр. 61/2004; 96/2004; 22/2007; 67/2007;
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156/2009; 47/2011; 192/2015; 209/2018) 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
13.06.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Квартален

извештај за промените на состојбата на
задолжување на општина Василево за

период од 01.01.2019 до 31.03.2019
година ( К-3)

Член 1

Со овој  Заклучок се усвојува
Квартален извештај за промените на
состојбата на задолжување на општина
Василево за период од 01.01.2019 до
31.03.2019 година ( К-3)

Член 2

Составен дел на овој Заклучок е и
Квартален извештај за промените на
состојбата на задолжување на општина
Василево за период од 01.01.2019 до
31.03.2019 година ( К-3)

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-826/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г.                                      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 Решение за

разрешување и именување на член на

Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва
Радост“ Василево

Се објавува Решение за
разрешување и именување на член на
Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва Радост“
Василево,  донесено на седница на Советот
на Општина Василево, одржана на ден
13.06.2019 година.

Бр.08–827/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
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
13.06.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на

член на Управниот одбор на ЈОУДГ
„Прва Радост“ Василево

Член 1
Од член на Управниот одбор на

ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево се
разрешува:

-Верче Миткова

Член 2
За член на Управен одбор на

ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево се
именува:

-Павлинка Николова
Член 3

Оваа Решение стапува во сила
осмиот ден од денот на донесување а ќе се
објави во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр.08-827/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г.                                      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) 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

пристапување кон измена на Статутот на
општина Василево

Се објавува Одлука за за
пристапување кон измена на Статутот на
општина Василево,  донесена на седница
на Советот на Општина Василево, одржана
на ден 13.06.2019 година.
.

Бр.08–828/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
Врз основа на член 36 став 1 точка

1 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02),  член  21
став 1 точка 43  и член 117 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 13.06.2019 година, донесе

Одлука
за пристапување кон измена на

Статутот на општина Василево

Член 1
Се пристапува кон измена на

Статутот на општина Василево.

Член 2
Измените во Статутот на општина

Василево, се однесуваат на член 2 став 1,
член 8 став 1, член 20, член 34-б, член 34-д
став 2, член 40 став 4, член 114 и член 115.

Член 3
Се задолжува Комисијата  за статут

и прописи да ги разгледа и пред Советот да
се произнесе по предлозите, а по свое
видување да достави и други предлози за
измена и дополнување на Статутот на
Општина Василево.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила

осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-828/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г.                                      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

усвојување на Нацрт-Одлука за измена
на Статутот на Општина Василево

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Нацрт-Одлука за измена на
Статутот на Општина Василево,  донесен
на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.06.2019
година.

Бр.08–829/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
Врз основа на член  47 став 2 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
13.06.2019 година, донесе

Заклучок за усвојување на Нацрт-
Одлука за измена на Статутот на

Општина Василево

Член 1
Во Статутот на локалноата

самоуправа на Василево , во  Глава I
Основни одредби во член 2 став 1 се
менуваа зборовитe  ,,Република
Македонија’’ со зборовите ,,Република
Северна Македонија’’ и гласи:

,, Граѓаните на Република Северна
Македонија кои имаат постојано место на
живеење на  подрачјето на општината, се
жители на Општина Василево ‘’
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Член 2
Во Статутот на локалната

самоуправа Василево, во Глава I Oсновни
одредби во член 8 став I се менуваат
зборовите ,, Република Македонија’’ со
зборовите ,, Република Северна
Македонија’’ и гласи :

,,Општината има печат со тркалезна
форма со пречник од 3 (три) сантиметри, во
чија средина се наоѓа грботна општината и
на чии рабови е испишано ‘’Република
Северна Македонија – Општина Василево’’.

Член 3
Во статутот на локалната

самоуправа Василево, во  Глава III
Организација и работа на органите на
општината  во член 20 се менуваат
зборовите ,, Република Македонија’’ со
зборовите ,,Република Северна
Македонија’’ и гласи:

Членовите на Советот даваат и
потпишуваат свечена изјава која гласи :

,,Јас ( име ипрезиме ) свечено
изјавувам дека правата и должностите на
член на Советот ќе ги вршам совесно и
дека при нивното вршење ќе ги почитувам
Уставот, законот, прописите на Советот и
дека ќе го штитам уставниот поредок на
Република Северна Македонија’’.

Член 4
Во Статутот на локалната

самоуправа Василево, во  Глава III
Организација и работа на органите на
општината во член 34– б семенуваат
зборовите ,,Република Македонија’’ со
зборовите ,,Република Северна
Македонија’’ и гласи :

“Комисијата за односи меѓу
заедниците ја сочинуваат подеднаков број
на претставници од секој заедница
застапена во општина Василево согласно
официјалните резултати од последниот
попис спроведен во Република Северна
Македонија, во делот кој се однесува на
општина Василево’’.

Член 5
Во Статутот на локалната

самоуправа Василево , во Глава III
Oрганизација и работа на органите на
општината во член 34 – д став 2 се
менуваат зборовите  Република
Македонија’’ со зборовите ,,Република
Северна Македонија’’ и гласи :

,,За член на комисијата за односи
меѓу заедниците се предлага лице кое е
државјанин на Република Северна
Македонија, со постојано живеалиште во
општината и против него дане е донесена
пресуда со која е обвинет за сторител на
кривично дело и изречена казна затвор во
траење над три години’’.

Член 6
Во Статутот на локалната

самоуправа Василево, во Глава III
Организација и работа на органите на
општината во член 40 став 4 се менуваат
зборовите Република Македонија’’ со
зборовите ,,Република Северна
Македонија’’ и гласи :

‘’Ако Советот го потврди прописот
или не распарва во рокот од ставот 3 од
овој член, Градоначалникот е должен да го
објави прописот и истовремено да поднесе
иницијатива за поведување постапка за
оценување на уставност и законитост на
оспорениот пропис пред Уставниот суд на
Република Северна Македонија’’.

Член 7
Во Статутот  на локалната

самоуправа Василево, во Глава IX Заштита
на општината  во член 114 семенуваат
зборовите Република Македонија’’ со
зборовите ,,Република Северна
Македонија’’ и гласи:

,, Иницијатива за оцена на
уставноста на законите и уставноста и
законитоста на општите акти на
Министерствата и други органи на
државната управа со кои се нарушува
уставната положба и правата на општината
утврдени со Уставот и законите ,  може да
поднесат Советот односно
Градоначалникот на општината до
Уставниот суд на Република Северна
Македонија’’.

Член 8
Во Статутот на локалната

самоуправа во Василево, во Глава IX
Заштита на општината  во член 115 се
менуваат зборовите Република
Македонија’’ со зборовите ,,Република
Северна Македонија’’ и гласи :

‘’Градоначалникот на општината
има право да бара судска заштита пред
надлежните судови кога на општината и се
попречува вршење на дадените
надлежности со Устав и закон, со акти и
активности на органите на државна управа
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и на Владата  на Република Северна
Македонија’’.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила

осмиот ден од објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Василево’’.

Бр.08-829/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

--------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3

od Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа Законот за
локална самоуправа ( Службен весник
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 Одлуката за

утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска

документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на

бесправниоте објекти-Виќенд куќа на
к.п.бр.1596 и 1709 во КО Градошорци вон

г.р

Се објавува Одлуката за
утврдување утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниоте објекти-Виќенд куќа на
к.п.бр.1596 и 1709 во КО Градошорци вон
г.рдонесено на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден
13.06.2019 година.

Бр.08–830/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
Врз основа на член 36 став 1 точка

15 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02) и член  21
став 1  од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10), а согласно со 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), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
13.06.2019 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

бесправниоте објекти-Виќенд куќа на
к.п.бр.1596 и 1709 во КО Градошорци вон

г.р

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти – виќенд куќа на
к.п.бр.1596 и 1709 во КО Градошорци вон.гр
со право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
лицето Марко Спасов од Струмица, ул.К.
Абрашев бр.69.

Член 2

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

Бр.08-830/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
Жаклина Џорлева од Струмица
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Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Жаклина
Џорлева од Струмица,  донесена на
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 13.06.2019 година.

Бр.08–831/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------------
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
13.06.2019 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Жаклина Џорлева од
Струмица

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 10.000
денари на Жаклина Џорлева од Струмица.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Жаклина Џорлева од
Струмицаза лекување.

Член 3
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од

денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08-831/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
Ловечко Друштво ‘’ Фазан “ од Василево

Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Ловечко
Друштво ‘’ Фазан “ од Василево,  донесена
на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.06.2019
година.

Бр.08–832/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

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

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
13.06.2019 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Ловечко Друштво ‘’ Фазан “
од Василево

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 45.000
денари на Ловечко Друштво ‘’ Фазан “ од
Василево.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Ловечко Друштво ‘’ Фазан “
од Василево.

Член 3
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од

денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08-832/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
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(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
Македонска Православна Црква –
Охридска Архиепископија , храм ,,

св.Наум Охридски “ с.Чанаклија

Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Македонска
Православна Црква – Охридска
Архиепископија , храм ,, св.Наум Охридски “
с.Чанаклија,  донесена на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 13.06.2019 година.

Бр.08–833/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------

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
13.06.2019 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Македонска Православна
Црква – Охридска Архиепископија , храм

,, св.Наум Охридски “ с.Чанаклија

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 12.000
денари на Македонска Православна Црква
– Охридска Архиепископија , храм ,,
св.Наум Охридски “ с.Чанаклија.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Македонска Православна
Црква – Охридска Архиепископија , храм ,,
св.Наум Охридски “ с.Чанаклијаза изградба
на ново крштелно.

Член 3
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4

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

Бр.08-833/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
Џамиски одбор с.Градошорци

Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Џамиски одбор
с.Градошорци,  донесена на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 13.06.2019 година.

Бр.08–834/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------

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
13.06.2019 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Џамиски одбор
с.Градошорци

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 15.000
денари на Џамиски одбор с.Градошорци.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Џамиски одбор
с.Градошорциза потребите на Џамијата.

Член 3
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Финансиските средства ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од

денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08-834/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
Црковниот одбор при храмот ,,св.Ѓорги“

од с.Пиперево

Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Црковниот
одбор при храмот ,,св.Ѓорги“  од
с.Пиперево,  донесена на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 13.06.2019 година.

Бр.08–835/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------

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
13.06.2019 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Црковниот одбор при
храмот ,,св.Ѓорги“  од с.Пиперево

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 30.000
денари на Црковниот одбор при храмот
,,св.Ѓорги“  од с.Пиперево.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Црковниот одбор при храмот
,,св.Ѓорги“  од с.Пиперевоза реновирање на
храмот.

Член 3
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од

денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08-835/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
Ванчо Карчев од с.Пиперево

Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Ванчо Карчев
од с.Пиперево,  донесена на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 13.06.2019 година.

Бр.08–836/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------

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
13.06.2019 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Ванчо Карчев од с.Пиперево

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 30.000
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денари на Ванчо Карчев од с.Пиперево
бр.108.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Ванчо Карчев од с.Пиперево
бр.108 поради опожарена куќа.

Член 3
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од

денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08-836/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
Џамиски одбор од с.Чанаклија

Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Џамиски одбор
од с.Чанаклија,  донесена на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 13.06.2019 година.

Бр.08–837/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------

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
13.06.2019 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Џамиски одбор од
с.Чанаклија

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 15.000
денари на Џамиски одбор од с.Чанаклија.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Џамиски одбор од
с.Чанаклијаза потребите на Џамијата, а ќе
бидат исплатени на сметка на Исинов Асан
од с.Чанаклија.

Член 3
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од

денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08-837/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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
Мустафов Насуф од с.Висока Маала бр.2

Се објавува Одлука за одобрување
на финансиски средства на Мустафов
Насуф од с.Висока Маала бр.2,  донесена
на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 13.06.2019
година.

Бр.08–838/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------

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
13.06.2019 година, донесе
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Одлука
за одобрување на финансиски

средства на Мустафов Насуф од
с.Висока Маала бр.2

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

финансиски средства во висина од 12.000
денари на Мустафов Насуф од с.Висока
Маала бр.2.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се

одобруваат на Мустафов Насуф од
с.Висока Маала бр.2 за лекување.

Член 3
Финансиските средства ќе се

обезбедат од Буџетот на општина Василево
за 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од

денот на објавување во „Службен гласник
на општина Василево“.

Бр.08-838/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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 Програмата за

измена на Пограматаза изградба,
реконструкција, одржување на локални

патишта и улици за 2019 година

Се објавува Програмата за измена
на Пограмата за изградба, реконструкција,
одржување на локални патишта и улици за
2019 година,  донесена на седница на
Советот на Општина Василево, одржана на
ден 13.06.2019 година.

Бр.08–839/2 Општина Василево
13.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------

Врз основа на член 36 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 на својата седница
одржана на 13.06.2019 година ја донесе
следната:

П Р О Г Р А М А
за измена на Пограмата

заизградба, реконструкција,
одржувањеналокалнипатишта и улициза

2019 година

Во Програматазаизградба,
реконструкција,
одржувањеналокалнипатишта и улициза
2019 година( Службен гласник на Општина
Василево бр.13/18) се врши измена:

Во точка 2 „Изградба на улици“ каде
алинеја 5 „Улица во Нова Мала 200 метри
со вредност од 600.000 денари“ се
заменува со „Улица во Добрoшинци 200
метри со редност од 600.000 денари“

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

Бр.08-839/1 Совет на општина Василево
13.06.2019г. 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 разрешување на вршител на должноста

директор на ЈОУДГ Права радост
Василево-Општина Василево

1.Се разрешува вршителот на
должноста директор на ЈОУДГ Прва радост
Василево-Општина Василево Митко Јанев
од с.Сушево.

2.Со посебно решение ќе биде
именуван нов вршител на должност
директор.

3.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 126 од Законот за
заштита на децата (Службен весник на РМ
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
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150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18),
Градоначалникот на општина Василево на
ден 17.05.2019 година го разрешува
вршителот на должноста директор на
ЈОУДГ Прва радост Василево-Општина
Василево Митко Јанев од с.Сушево, со
посебно решение ќебиде назначен нов
вршител на должност директор.

Сезадолжуваразрешениотвршителн
адолжностдиректорсоновоизбраниотвршите
лнадолжностдиректордаизвршатпримопред
авањенапрaвата и должностите, а
восогласностсопозитивнитепрописи.

Бр.09–659/1 Општина Василево
17.05.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 вршител на должноста

директор на ЈОУДГ Права радост
Василево-Општина Василево

1.За вршител на должноста
директор на ЈОУДГ Прва радост Василево-
Општина Василево се именува Бранко
Андонов од с.Василево вработен во
општина Василево, со неограничени
овластувања, почнувајќи од 20.05.2019
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 45 од Законот за
установите (Службен весник на РМ
бр.32/05, 120/05 и 51/11) и член 126 од
Законот за заштита на децата (Службен
весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и
21/18), Градоначалникот на општина
Василево на ден 20.05.2019 година го
именува за вршител на должноста директор
на ЈОУДГ Прва радост Василево-Општина
ВасилевоБранко Андонов од с.Василево
вработен во општина Василево, со
неограничени овластувања

Сезадолжуваименуваниотвршителн
адолжностадиректорсоразрешениотвршите
лнадолжностдиректордаизвршатпримопред

авањенаправата и должностите, а
восогласностсопозитивнитепрописи.

Бр.09–667/1 Општина Василево
20.05.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р
--------------------------------------------------


