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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

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

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за утврдување на
приоритет на проект за изградба на локален
пат од Ново Владевци до Сушево бр. 081041/1од 17.08.2018 година

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за утврдување на
приоритет на проект за реконструкција на
улица во Василево од пошта до црква бр. 081042/1 од 17.08.2018 година

Се објавува Одлука за утврадување на
приоритет на проект за изградба на локален пат
од Ново Владевци до Сушево бр. 08-1041/1од
17.08.2018 година донесена на дванаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 16.08.2018 година.
Бр.08-1041/2
17.08.2018 г.
Василево

Се објавува Одлука за утврадување на
приоритет на проект за реконструкција на
улица во Василево од пошта до црква бр. 081042/1 од 17.08.2018 година
донесена на
дванаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 16.08.2018 година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Бр.08-1042/2
17.08.2018 г.
Василево

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

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект за
изградба на локален пат од Ново Владевци до
Сушево

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 16.08.2018 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина
Василево дава согласност за утврадување на
приоритет на проект за изградба на локален пат
од Ново Владевци до Сушево.

ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект за
реконструкција на улица во Василево од
пошта до црква

Член 2

Член 1

Оваа Одлука за приоритет на проект ќе
се аплицира врз основа на Јавен повик бр
02/2018 по мерка 321 од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година.

Со оваа одлука Советот на Општина
Василево дава согласност за утврадување на
приоритет на проект за реконструкција на
улица во Василево од пошта до црква.

Член 3

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето , а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Василево “.
Бр. 08-1041/1
17.08.2018 г
Василево

Оваа Одлука за приоритет на проект ќе
се аплицира врз основа на Јавен повик бр
02/2018 по мерка 322 од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Член 3
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на донесувањето , а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Василево “.
Бр. 08-1042/1
17.08.2018 г
Василево
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Член 2
Оваа Одлука за приоритет на проект ќе
се аплицира врз основа на Јавен повик бр
02/2018 по мерка 323 од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето , а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Василево “.

** *
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

Бр. 08-1043/1
17.08.2018 г
Василево

** *

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за утврдување на
приоритет на проект за изградба на локален
пат Чанаклија - Нова Маала бр. 08-1043/1 од
17.08.2018 година

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

Се објавува Одлука за утврадување на
приоритет на проект за изградба на локален пат
Чанаклија - Нова Маала бр. 08-1043/1 од
17.08.2018 година донесена на дванаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 16.08.2018 година.
Бр. 08-1043/2
17.08.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за изградба на локален пат од Ново
Владевци до Сушево бр. 08-1044/1 од
17.08.2018 година

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Се објавува Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на проектот
за изградба на локален пат од Ново Владевци до
Сушево бр. 08-1044/1 од 17.08.2018 година
донесена на дванаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 16.08.2018
година.

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 16.08.2018 година, донесе

Бр. 08-1044/2
17.08.2018 г
Василево

ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект за
изградба на локален пат Чанаклија - Нова
Маала

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Член 1

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

Со оваа одлука Советот на Општина
Василево дава согласност за утврадување на
приоритет на проект за изградба на локален пат
Чанаклија - Нова Маала.
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обезбедени средства за реализација на
проектот за реконструкција на улица во
Василево од пошта до црква бр. 08-1045/1 од
17.08.2018 година

ОДЛУКА
за давање согласност за намена на
инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за изградба на
локален пат од Ново Владевци до Сушево

Се објавува Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на проектот
за реконструкција на улица во Василево од
пошта до црква бр. 08-1045/1 од 17.08.2018
година донесена на дванаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
16.08.2018 година.

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Василево дава согласност за намена на
инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за изградба на локален
пат од Ново Владевци до Сушево.
Член 2

Бр. 08-1045/2
17.08.2018 г
Василево

Оваа Одлука Советот на Општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр 02/ 2018 за доставување на барања за
користење на средства по мерка 321 од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година.

Општина Василево
Градоначалник
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 16.08.2018 година, донесе

Член 3
Оваа Одлука се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година
заради реализација на проектот за изградба на
локален пат од Ново Владевци до Сушево.
Член 4

ОДЛУКА
за давање согласност за намена на
инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за реконструкција
на улица во Василево од пошта до црква
Член 1

Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево .
Бр. 08-1044/1
17.08.2018 г
Василево

Со оваа Одлука Советот на Општина
Василево дава согласност за намена на
инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за реконструкција на
улица во Василево од пошта до црква .
Член 2

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Оваа Одлука Советото на Општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр 02/2018за доставување на барања за
користење на средства по мерка 322 од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година.

** *
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

Член 3
Оваа Одлука се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за
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заради
реализација
на
проектот
за
реконструкција на улица во Василево од пошта
до црква.
Член 4

Со оваа Одлука Советот на Општина
Василево дава согласност за намена на
инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за Локален пат
Чанаклија-Нова Маала .

Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево .
Бр. 08-1045/1
17.08.2018 г
Василево

20 juli 2018g.

Член 2

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Оваа Одлука Советот на Општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр 02/2018 за доставување на барања за
користење на средства по мерка 323 од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година .

** *

Член 3

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

Оваа Одлука се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година
заради реализација на проектот за локален пат
Чанаклија-Нова Маала.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за Локален пат Чанаклија – Нова
Маала бр. 08-1046/1 од 17.08.2018 година

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Се објавува Одлука за давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на проектот
за Локален пат Чанаклија-Нова Маала бр. 081046/1 од 17.08.2018 година
донесена на
дванаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 16.08.2018 година.

Бр. 08-1046/1
17.08.2018 г
Василево

Бр. 08-1046/2
17.08.2018 г
Василево

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

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Општина Василево
Градоначалник
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 16.08.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за усвојување на
кварталниот извештај за извршување на
Буџетот за 2018 година на општина Василево
за период од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година (К1) бр. 08-1047/1 од 17.08.2018 година

ОДЛУКА
за давање согласност за намена на
инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за Локален пат
Чанаклија – Нова Маала

Се објавува Заклучок за усвојување на
кварталниот извештај за извршување на Буџетот
за 2018 година на општина Василево за период
од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година (К1)
бр. 08-1047/1 од 17.08.2018 година донесен на

Член 1
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дванаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 16.08.2018 година.
Бр. 08-1047/2
17.08.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02), член 32 став 1 точка 4
од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ
“ бр. 61/04) 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
16.08.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за
извршување на Буџетот за 2018 година на
општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.06.2018 година (К1)
Член 1
Со овој
Заклучок се усвојува
кварталниот извештај за извршување на Буџетот
за 2018 година на општина Василево за период
од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година (К1).
Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и
Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот за 2018 година на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година (К1).
Член 3
Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.
Бр. 08-1047/1
17.08.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

** *
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Врз
основа
на
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

член
50
став
1
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
о 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
16.08.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за
доспеаните а ненамирени обврски на
општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.06.2018 година (К2)

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за усвојување на
кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година (К2) бр.08-1048/1 од 17.08.2018 година

Член 1
Со овој
Заклучок се усвојува
кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година (К2).

Се објавува Заклучок за усвојување
кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година (К2) бр.08-1048/1 од 17.08.2018 година
донесен на дванаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 16.08.2018
година.
Бр. 08-1048/2
17.08.2018 г
Василево

20 juli 2018g.

Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и
Кварталниот извештај за доспеаните а
ненамирени обврски на општина Василево за
период од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година (К2)

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 3
Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02), член 32 став 1 точка 4
од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ
“ бр. 61/04) и член 21 од Статутот на општина

Бр. 08-1048/1
17.08.2018 г
Василево
** *
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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

20 juli 2018g.
Составен дел на овој Заклучок е и
Кварталниот извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до
30.06.2018 година (К3).
Член 3

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за усвојување на
кварталниот извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до
30.06.2018 година (К3) бр. 08-1049/1 од
17.08.2018 година

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

Бр. 08-1049/1
17.08.2018 г
Василево

Се објавува Заклучок за усвојување на
кварталниот извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до
30.06.2018 година (К3) бр. 08-1049/1 од
17.08.2018 година донесен на дванаесетата
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 16.08.2018 година.
Бр. 08-1049/2
17.08.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02), член 32 став 1 точка 4
од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ
“ бр. 61/04) 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
16.08.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за
промените на состојбата на задолжувањето
на општина Василево за период од 01.01.2018
година до 30.06.2018 година (К3)
Член 1
Со овој
Заклучок се усвојува
кварталниот извештај за промените на
состојбата на задолжувањето на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до
30.06.2018 година (К3).

Член 2
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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

Член 3
Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.
Бр. 08-1050/1
Совет на општина Василево
17.08.2018 г
Претседател
Василево
Крсте Панев с.р

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучок за усвојување на
Финансискиот извештај на ЈПКД Турија за
прво полугодие за 2018 година од 01.01.2018
година до 30.06.2018 година бр. 08-1050/1 од
17.08.2018 година

** *
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

Се објавува Заклучок за усвојување на
Финансискиот извештај на ЈПКД Турија за прво
полугодие за 2018 година од 01.01.2018 година
до 30.06.2018 година бр. 08-1050/1 од 17.08.2018
година донесен на дванаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
16.08.2018 година.
Бр. 08-1050/2
17.08.2018 г
Василево

20 juli 2018g.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Лазаров Горги од с.Сушево бр. 08-1051/1 од
17.08.2018 година

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Се објавува Одлука за одобрување на
финансиски средства на Лазаров Горги од
с.Сушево 08-1051/1 од 17.08.2018 година,
донесена на дванаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 16.08.2018
година.

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02), член 5 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
јавните претпријатија (“Службен весник на РМ
“ бр. 64/18) 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
16.08.2018 година, донесе

Бр. 08-1051/2
17.08.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Финансискиот извештај на
ЈПКД Турија за прво полугодие за 2018
година од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година

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 16.08.2018 година, донесе

Член 1
Со овој
Заклучок се усвојува
Финансискиот извештај на ЈПКД Турија за прво
полугодие за 2018 година од 01.01.2018 година
до 30.06.2018 година.

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Лазаров Горги од с.Сушево
Член 1
Со
оваа
Одлука
се
одобрува
финансиски средства во висина од 8.000 денари
на Лазаров Горги од с.Сушево.

Член 2
Составен дел на овој Заклучок е и
Финансискиот извештај на ЈПКД Турија за прво
полугодие за 2018 година од 01.01.2018 година
до 30.06.2018 година.
.

Член 2
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Средствата утврдени во член 1 се
одобруваат на Лазаров Горги од с.Сушево за
лекување.

Член 1
Со
оваа
Одлука
се
одобрува
финансиски средства во висина од 8.000 денари
на Оливер Христов од с.Василево.

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

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се
одобруваат на Оливер Христов од с.Василево за
лекување.

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот
на објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.
Бр. 08-1051/1
17.08.2018 г
Василево

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

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

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

** *

Бр. 08-1052/1
17.08.2018 г
Василево

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

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Оливер Христов од с.Василево бр. 081052/1од 17.08.2018 година

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

Се објавува Одлука за одобрување на
финансиски средства на Оливер Христов од
с.Василево 08-1052/1од 17.08.2018 година,
донесена на дванаесетата седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 16.08.2018
година.
Бр. 08-1052/2
17.08.2018 г
Василево

20 juli 2018g.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука за
одобрување на просторија на ЛД „Фазан”
Василево за користење во Културен дом во
с.Василево бр. 08-1053/1 од 17.08.2018 година

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Се објавува Одлука за одобрување
просторија на ЛД „Фазан” Василево за
користење во Културен дом во с.Василево 081053/1од 17.08.2018 година,
донесена на
дванаесетата седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 16.08.2018 година.

--------------------------------------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 16.08.2018 година, донесе

Бр. 08-1053/2
17.08.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Оливер Христов од с.Василево
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20 juli 2018g.

Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 16.08.2018 година, донесе

Општина Василево на својата редовна седница
одржана на ден 16.08.2018 година, донесе

Одлука
за одобрување на просторија на ЛД „Фазан”
Василево за користење во Културен дом во
с.Василево

Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Јовановски Стојче од с.Градошорци
Член 1
Со
оваа
Одлука
се
одобрува
финансиски средства во висина од 15.000
денари на Јовановски Стојче од с.Градошорци.

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува користење
на просторија на ЛД „Фазан” Василево во
Културен дом во с.Василево.

Член 2
Средствата утврдени во член 1 се
одобруваат
на
Јовановски
Стојче
од
с.Градошорци за лекување.

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

Бр. 08-1053/1
17.08.2018 г
Василево

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

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

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

** *
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

Бр. 08-1054/1
17.08.2018 г
Василево

** *

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлука
за одобрување на финансиски средства на
Јовановски Стојче од с.Градошорци бр. 081054/1 од 17.08.2018 година

Градоначалникот на Општина Василево
врз основа на член 50 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр . 5/02) и
член 38 од Статутот на Општина Василево (
Службен гласник на ОВ бр .04/03 , 08/06 и 09/10
) , ја донесе следната .

Се објавува Одлука за одобрување на
финансиски средства на Јовановски Стојче од
с.Градошорци бр. 08-1054/1 од 17.08.2018
година, донесена на дванаесетата седница на
Советот на Општина Василево, одржана на ден

ОДЛУКА

16.08.2018 година.

Бр. 08-1054/2
17.08.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

За утврдување приоритет на проект за
реконструкција на улица во Василево од
пошта до црква.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 1
Со оваа Одлука Градоначалникот на
Општина Василево го утврдува проектот за
реконструкција на улица во Василево од
пошта до црква како приоритетен проект за
доставување на барање до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и

--------------------------------------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
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Службен glasnik na Op[tina Vasilevo
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година .

приоритетен проект за доставување на барање
до Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој за користење
на финансиски средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година .

Член 2
Оваа Одлука се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој 2018 година
зради нејзина реализација , врз основа на Јавен
повик бр 02/2018 за доставување на барања за
користење на средства по мерка 322 од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година .

Член 2
Оваа Одлука се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој 2018 година
зради нејзина реализација , врз основа на Јавен
повик бр 02/2018за доставување на барања за
користење на средства по мерка 323 од
Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2018 година .

Член 3
Носител на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства е Општина Василево .

Член 3
Носител на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства е Општина Василево .

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето , а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево .
Бр. 09-997/1
08.08.2018 г
Василево

20 juli 2018g.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето , а ќе се објави во Службен

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

гласник на Општина Василево
Бр. 09-998/1
08.08.2018 г
Василево

** *

.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев
** *

Градоначалникот на Општина Василево
врз основа на член 50 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр . 5/02) и
член 38 од Статутот на Општина Василево (
Службен гласник на ОВ бр .04/03 , 08/06 и 09/10
) , ја донесе следната .

ОДЛУКА
За утврдување приоритет на проект за
изградба на локален пат од Ново Владевци до
Сушево

ОДЛУКА
За утврдување приоритет на проект Локален
пат Чанаклија – Нова Маала

Член 1
Со оваа Одлука Градоначалникот на
Општина Василево го утврдува проектот за
изградба на локален пат од Ново Владевци до
Сушево
како
приоритетен
проект
за
доставување на барање до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и

Член 1
Со оваа Одлука Градоначалникот на
Општина Василево го утврдува проектот за
локален пат Чанаклија – Нова Маала како
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Службен glasnik na Op[tina Vasilevo
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2018 година .
Член 2
Оваа Одлука се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој 2018 година
зради нејзина реализација , врз основа на Јавен
повик бр 02/2018 за доставување на барања за
користење на средства по мерка 321 од
Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година .
Член 3
Носител на барањето до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства е Општина Василево .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот
на донесувањето , а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево .
Бр. 09-999/1
08.08.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

18

20 juli 2018g.

