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* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za
izvrшuvawe na Buxetot za 2015 godina  na
opшtina Василево за периодот од 01.01.2015
до 31.12.2015 godina (К1) , шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 29.01.2016 godina

Бр.09–293/2       Општина Василево
01.02.2016г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1
to~ka 7 od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02),~len 32
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe
na edinicite na lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 61/04) i ~len 21
od Statutot na Opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ бр.04/03,08/06 и
09/10 ), Sovetot na opшtina Vasilevo na
svojata redovna sednica odr`ana na den
29.01.2016 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za
izvrшuvawe na Buxetot za 2015 godina  na

opшtina Vasilevo за периодот од 01.01. до
31.12.2015 godina(К1)

1.Сe usvojuva  kvartalniot  izveшtaj za
izvrшuvawe na Buxetot na opшtina
Vasilevo за периодот од 01.01. до
31.12.2015 godina (К-1).

2.Составен дел на овој Заклучок е и
Кварталниот извештај за извршување на

Буџетот на општина Василево за периодот од
01.01. до 31.12.2015 година (К-1).

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ќe se objavi vo „Slu`beni
glasnik na Opшtina Vasilevo“.

Бр.08-293/1 Совет на општина Василево
01.02.2016г. Претседател,
 Василево              Драги Митев  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Zakluчokot za
usvojuvawe na kvartalniot  izveшtaj za
доспеаните а неизмирени обврски на општина
Василево за период од 01.01.2015 до 31.12.2015
godina (К2) , шto Sovetot na opшtina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 29.01.2016 godina

Бр.09–294/2       Општина Василево
01.02.2016г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02),~len 32
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe
na edinicite na lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 61/04) i ~len 21
od Statutot na Opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10 ), Sovetot na opшtina Vasilevo na
svojata redovna sednica odr`ana na den
29.12.2015 godina donese,
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ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za
доспеаните а неизмирени обврски на општина

Василево за период од 01.01 до 31.12.2015
година (К2)

1.Se usvojuva  kvartaleniot  izveшtaj za
доспеаните а неизмирени обврски  за период од
01.01 до 31.12.2015 година (К-2)

2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e
kvartalniot  izveшtaj za доспеаните а
неизмирени обврски  за период од 01.01 до
31.12.2015 година (К-2)

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ќe se objavi vo „Slu`ben
glasnik na Opшtina Vasilevo“.

Бр.08-294/1 Совет на општина Василево
01.02.2016г. Претседател,
 Василево Драги Митев  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Zakluчokot za
usvojuvawe na kvartalniot  izveшtaj za
промените на состојбата на задолжувањето  на
општина Василево за период од 01.01.2015 до
31.12.2015 godina (К-3), штo Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 29.01.2016 godina

Бр.09–295/2       Општина Василево
01.02.2016г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02),~len 32
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe
na edinicite na lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 61/04) i ~len 21
od Statutot na Opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10 ), Sovetot na opшtina Vasilevo na
svojata redovna sednica odr`ana na den
29.01.2016 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za
промените на состојбата на задолжувањето  на

општина Василево за период од 01.01 до
31.12.2015 година (К-3)

1.Se usvojuva  kvartaleniot  izveшtaj za
промените на состојбата на задолжувањето на
општина Василево за период од 01.01 до
31.12.2015 година (К-3)

2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e
kvartalniot  izveшtaj za промените на
состојбата на задолжувањето на општина
Василево  за период од 01.01 до 31.12.2015
година (К-3)

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ќe se objavi vo „Slu`beni
glasnik na Opшtina VasilevoЗ“.

Бр.08-295/1 Совет на општина Василево
01.02.2016г.                                 Претседател,
 Василево                                Драги Митев  с.р.

* *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 39
stav 1 od Statutot na opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto
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R E Ш E N I E

Se proglasuva Решението за
разрешување и именување претседател на
Комисијата за мандатни прашања избор и
именувања, шto Sovetot na opшtina
Василево go donese na sednicata odr`ana na
den 29.01.2016 godina

Бр.09–296/2       Општина Василево
01.02.2016г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 toчka 15
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 21
точка 42 od Statutot na opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo“
br.4/03 ,08/06 ), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata редовна седница одржана
на 29.01.2016 година  go donese slednoto

REШENIE
za razreшuvawe i imenuvawe na претседател
na Комисијата за мандатни прашања избор и

именувања

1.Se razreшuva претседателот na Комисијата
за мандатни прашања избор и именувања:

- Дајанчо Ефтимов - претседател;

2.Za претседател  на Комисијата за мандатни
прашања избор и именувања se imenuva:

- Катерина Филева Петревска – претседател
и истиот станува претседател на Комисијата за
мандатни прашања избор и именувања

3. Ovaa Решение vleguva vo sila  od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ќe se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo".

Бр.08-296/1 Совет на општина Василево
01.02.2016г.                                 Претседател,
 Василево                                Драги Митев  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Решението za
razreшuvawe i imenuvawe na претседател
na Komisijata за Statut i propisi, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 29.01.2016 godina

Бр.09–297/2       Општина Василево
01.02.2016г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 toчka 15
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 21
точка 42 od Statutot na opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo“
br.4/03 ,08/06 ), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata редовна седница одржана
на 29.01.2016 година  go donese slednoto

REШENIE
za razreшuvawe i imenuvawe na претседател

na Komisijata za Statut i propisi

1.Se razreшuva претседателот na Komisijata

za Statut i propisi:
- Дајанчо Ефтимов - претседател;

2.Za претседател  на Komisijata za Statut i

propisi se imenuva:

- Катерина Филева Петревска – претседател

и истиот станува претседател на Комисија за
Статут i propisi

3. Ovaa Решение vleguva vo sila  od denot na
nejzinoto donesuvawe, a ќe se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo".
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Бр.08-297/1 Совет на општина Василево
01.02.2016г.                                 Претседател,
 Василево                                Драги Митев  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Програмата за измена и
дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Василево за
2016 година, шto Sovetot na opшtina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 29.01.2016 godina

Бр.09–298/2       Општина Василево
01.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 20 став 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање  (,,Сл.
Весник на РМ“ бр.199/2014 и бр.44/2015), ~len
36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna
samouprava („Slu`ben vesnik na RM“
br.5/02) и член 21 точка 8 од Статутот na
opшtina Vasilevo („Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo“ br. br.04/03,08/06 и
09/10), Советот na opшtina Vasilevo na
својата седница одржана на 29.01.2016 година ја
донесе следната :

П Р О Г Р А М А
за измена и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови

во општина Василево за 2016 година

Член 1
Во точка 2 . Планирани активности  се

додаваат две нови потточки 1.12  , 1.13 кои
гласат :

1.12 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за дел од КП бр.965 м.в
Бозгалек во КО Нова Маала
350.000,00 денари

1.13 Изработка на Детален Урабнистички за КП
бр.2382 КО Василево .

Член 2
Во точка 3 Финансирање по бројките

1.10 се додава нова бројка 1.12 а по бројките
1.11 се додава нова бројка 1.13 и гласи :

Средствата за активностите предвидени
во точка 1.1; 1.2: 1.3;, 1.4; 1.7,1.10 и 1.12 ќе се
обезбедат од Буџетот на општина
Василево.Средствата за активностите
предвидени во точка 1.5; 1.6: 1.8, 1.9, 1.11 и 1.13
немаат финансиски импликации на Буџетот на
општина Василево за 2016 година и истите ќе се
обезбедат од физички лица.

Бр.08-298/1 Совет на општина Василево
01.22.2016г.                                 Претседател,
 Василево                                Драги Митев  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниоте објекти-помошни објекти
к.п.бр.1161 во КО Владиевци вон г.р, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 29.01.2016 godina
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Бр.09–299/2       Општина Василево
01.02.2016г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов 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) и 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 („Slu`ben
glasnik na opшtina Vasilevo“ br.
04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na opшtina
Vasilevo ја донесе следната :

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-помошни објекти
к.п.бр.1161 во КО Владиевци вон г.р

Член 1
Се утврдува потребата од донесување

на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект-помошен објект на
к.п.бр.1161 во КО Владиевци вон гр. со право
на користење на барателот на легализацијата на
бесправниот објект лицето Кољо Коцев од
с.Владевци.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот

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

.Бр.08-299/1 Совет на општина Василево
01.02.2016г.                                 Претседател,
 Василево                                Драги Митев  с.р.

* *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 39
stav 1 od Statutot na opшtina Vasilevo

(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E Ш E N I E

Se proglasuva Решението за
именување на член на Надзорниот одбор на
ЈПКД „Турија“ Василево, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 29.01.2016 godina

Бр.09–300/2       Општина Василево
01.02.2016г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

                Врз основа на член 36 став 1 точка 5
од Законот за локална самоуправа („Slu`ben
vesnik na RM“ br.5/02), член 26 од Законот за
јавните претпријатија („Slu`ben vesnik na
RM“ br.38/96), член 21, став 1 точка 28  од
Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ“ br.04/03,08/06 и 09/10), Советот
на општина Василево на својата  седница
одржана на 29.01.2016 година го донесе
следното

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на член на Надзорниот одбор на

ЈПКД „Турија“  Василево

Член 1
Се именува член на Надзорниот одбор

на ЈПКД „Турија“ Василево :
-  Блаже Лазаров од с.Чанаклија – член ;

Член 2
   Оваа Решение   влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Василево“.

Бр.08-300/1 Совет на општина Василево
29.12.2015г.                 Претседател,
 Василево                                Драги Митев  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
Марија Георгиева  од с.Нова Маала, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 29.01.2016 godina

Бр.09–301/2       Општина Василево
01.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 43 od Statutot na opшtina
Vasilevo  („Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo“  br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот
на општина Василево na svojata redovna
sednica одржана на 29.01.2016 година ја
donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на

Марија Георгиева  од с.Нова Маала

~len 1
                   So ovaa Odluka Советот на
opшtina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 15.000,00 denari на
Марија Георгиева  од с.Нова Маала.

~len 2
                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Марија Георгиева  од с.Нова
Маала за лекување.

~len3
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето  vo „Slu`ben glasnik
na Opшtina Vasilevo“.

Бр.08-301/1 Совет на општина Василево
01.02.2016г.                                 Претседател,
 Василево                                Драги Митев  с.р.


