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

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ,,Атанас
Нивичански” Нова Маала за учебната 2019/20 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.

Бр.08–1046/2 Општина Василево
26.08.2020г. 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 став 1 точка 29 од Статутот на општина Василево (Службен гласник na
ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе
следниот:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ,,Атанас Нивичански” Нова Маала за

учебната 2019/20 година

- Сe усвојува Годишниот извештај за работа на ООУ,,Атанас Нивичански” Нова Маала за
учебната 2019/20 година.

- Составен дел на овој Заклучок е и Годишниот извештај за работа на ООУ,,Атанас
Нивичански” Нова Маала за учебната 2019/20 година

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

Б р .08-1046/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г.                                  Претседател,

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

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

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишна Програма за работа за учебната
2020/2021 година на ООУ ,, Атанас Нивичански “ с.Нова Маала,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.

Бр.08–1047/2 Општина Василево
26.08.2020г. 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 став 1 точка 29 од Статутот на општина Василево (Службен гласник na
ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе
следниот:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021 година на ООУ ,, Атанас

Нивичански “ с.Нова Маала

1.Сe усвојува Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021 година на ООУ ,, Атанас
Нивичански “ с.Нова Маала.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021
година на ООУ ,, Атанас Нивичански “ с.Нова Маала.

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

Б р .08-1047/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г. Претседател
Василево Крсте Панев с.р.
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---------------------------------------------------

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

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишна Програма за работа за учебната
2020/2021 година на ООУ ,, Гоце Делчев “ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.

Бр.08–1048/2 Општина Василево
26.08.2020г. 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 став 1 точка 29 од Статутот на општина Василево (Службен гласник na
ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе
следниот:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021 година на ООУ ,, Гоце

Делчев “ Василево

1.Сe усвојува Годишна Програма за работа за учебната 2020/2021 година на ООУ ,, Гоце
Делчев “ Василево.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Годишната Програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев’’
Василево за учебната 2020/2021 година.

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

Б р .08-1048/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е
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Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај на ЈП .. Турија ,, за
прво полугодие за 2020 година од 01-01-2020 до 30-06-2020 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.

Бр.08–1049/2 Општина Василево
26.08.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
Вра основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на

РМ“ бр.5/02),член 11 точка 7 Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ“ бр 38/96)
и член 21 од Статутот на општина Василево (“Службен весник на ОВ“" бр.04/03, бр.08/06 и
бр.10/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе следниот ,

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансискиот извештај на ЈП .. Турија ,, за прво полугодие за 2020 година од

01-01-2020 до 30-06-2020 година

1.Советот на општина Василево го усвојува Финансискиот извештај на ЈП ..Турија ,, за прво
полугодие за 2020 година од 01-01-2020 до 30-06-2020 година.

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

Б р .08-1049/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г.                                  Претседател,

Василево Крсте Панев с.р.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за пренесување на правото на користење и управување со
водоснабдителниот систем за с.Седларци на ЈПКД ,, Турија “Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.

Бр.08–1050/2 Општина Василево
26.08.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.
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----------------------------------------
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ БР. 05/02),

и член 21 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната:

О Д Л У К А
за пренесување на правото на користење и управување со водоснабдителниот систем за

с.Седларци na ЈПКД ,, Турија" Василево

Член  1
Со оваа Одлука на ЈП за комунални дејности ,,Турија,, Василево му се пренесува правото на

користење и управување резервоарот  за вода, разводна мрежа, потисен цевковод , 2 ( две ) селски
чешми и 4 ( четири ) шахти кои се објекти од комуналната инфраструктура и тоа:

- Потисен цевковод од 5000м од изворот до резервоарот;
- Разводна мрежа од 2500 м;
- Резервоар од 250 м3;
- 2 ( две ) селски чешми;
- 4 ( четири ) шахти  .

Член 2
Пренесување во владение на објектот на комуналната инфраструктура  од член 1 од оваа

Одлука ќе го изврши пописна комисија што со решение ќе ја формира Градоначалникот на
општината во која ќе има и член од ЈП за комунални дејности ,,Турија" Василево.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник

на општина Василево .

Б р .08-1050/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката 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-деловен објект
на к.п.бр.2350 во КО Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.
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Бр.08–1051/2 Општина Василево
26.08.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев 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), 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, Советот
на општина Василево на својата седница ја донесе следната :

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-деловен објект на
к.п.бр.2350 во КО Василево

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-деловен објект на к.п.бр.2350 во КО Василево со
право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Софија Митрева
од с.Василево.

Член 2

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

Б р .08-1051/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на  Здружение на
тутунопроизводители  ,, Басмак “ – Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.
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Бр.08–1052/2 Општина Василево
26.08.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 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 26.08.2020 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на Здружение на тутунопроизводители  ,, Басмак “ –

Василево

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од
15.000,00 денари на Здружение на тутунопроизводители  ,, Басмак “ – Василево.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Здружение на тутунопроизводители  ,,
Басмак “ – Василево за тековни потреби на Здружението.

Член 3
Средствата ќе се исплатат на сметката на Здружение на тутунопроизводители  ,, Басмак “ –

Василево со сметка 210068261300145 депонент Тутунска Банка и ЕДБ 4039012500716.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

општина Василево“.
Б р .08-1052/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

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

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

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства по барање поднесено од
група на граѓани од с.Владиевци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.08.2020
година.

Бр.08–1053/2 Општина Василево
31.07.2020г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 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 26.08.2020 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства по барање поднесено од  група на граѓани од

с.Владиевци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од
250.000,00 денари по барање поднесено од  група на граѓани од с.Владиевци.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат по барање поднесено од  група на граѓани
од с.Владиевци за изградба на улица во населеното место Владевци со должина од 170 метри.
Дел од улицата ќе се исплати од населението на село Владевци во висина од 235.000 денари. .

Член 3
Средствата ќе се исплатат на сметката на претседателот на Месната заедница на

с.Владевци со сметка 300037015994175 депонент Тутунска Банка и ЕМБГ 2412981460026.

Член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на

општина Василево“.
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Б р .08-1053/1 Совет на општинаВасилево
26.08.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.

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


