
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 на ОВ“, бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам
следното

Р Е Ш Е Н И Е
Се прогласува Статутот за измена на Статутот на општина  Василево, што
Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден
19.07.2019 година

Бр.08–1055/2 општина Василево
19.07.2019г. градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM“ br.05/2002)  i член 21 став 1 точка 1 од
Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и
09/10), Советот на општина Василево na својата редовна sednica одржана на
19.07.2019 година го donese следниот

Статут
зa izmena na Statutot na Opшtina Василево

^len 1

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava I Основни
одредби во член 2 став 1 се менуваат зборовите ,,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“.

^len 2

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava I Основни
одредби во член 8 став 1 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 грбот на општината и на чии рабови е
испишано “Република Северна Македонија – Општина Василево “.

^len 3

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava III
Oрганизација и работа на органите на општината во член 20 се менуваат



зборовите ,,Република Македонија” со зборовите ,,Република Северна
Македонија“ и гласи :

^lenovite na Sovetot davaat i potpi[uvaat sve~ena izjava koja
glasi:

"Jas (ime i prezime) sve~eno izjavuvam deka pravata i dol`nostite
na ~len na Sovetot ќe gi vrшam sovesno i deka pri nivnoto vrшewe ќe gi
po~ituvam Ustavot, zakonot, propisite na Sovetot i deka ќe go шtitam
ustavniot poredok na Republika Северна Makedonija".

^len 4

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava III
Oрганизација и работа на органите на општината во член 34 - б  се менуваат
зборовите ,,Република Македонија” со зборовите ,,Република Северна
Македонија“ и гласи :

„Komisijata za odnosi meѓu zaednicite ja so~inuvaat podednakov
broj na pretstavnici od sekoja zaednica zastapena vo opшtina Vasilevo
soglasno oficijalnite rezultati od posledniot popis sproveden vo
Република Северна Македонија, vo delot koj se odnesuva za opшtina
Vasilevo".

^len 5

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava 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 :

„Za ~len na komisijata za odnosi meѓu zaednicite se predlaga lice
koe e dr`avjanin na Република Северна Македонија, so postojano
`ivealiшte vo opшtinata i protiv nego da ne e donesena pravosilna
presuda so koja e obvinet za storitel na krivi~no delo i izre~ena kazna
zatvor vo traewe nad tri godini" .

^len 6

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava III
Oрганизација и работа на органите на општината во член член 40 став 4
се менуваат зборовите ,,Република Македонија” со зборовите ,,Република
Северна Македонија“ и гласи :



„Ako Sovetot go potvrdi propisot ili ne rasprava vo rokot od
stavot 3 od ovoj ~len, Gradona~alnikot e dol`en da go objavi propisot i
istovremeno da podnese inicijativa za poveduvawe postapka za
ocenuvawe na ustavnost i zakonitost na osporeniot propis pred
Ustavniot sud na Republika Северна Makedonija" .

^len 7

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava IX
Заштита на општината во член 114 се менуваат зборовите ,,Република
Македонија” со зборовите ,, Република Северна Македонија “ и гласи :

„Inicijativa za ocena na ustavnosta na zakonite i ustavnosta i
zakonitosta na opшtite akti na Ministerstvata i drugi organi na
dr`avnata uprava so koi se naruшuva ustavnata polo`ba i pravata na
opшtinata utvrdeni so Ustavot i zakonite, mo`e da podnesat Sovetot
odnosno Gradona~alnikot na opшtinata do Ustavniot sud na Republika
Северна Makedonija“.

^len 8

Vo Statutot  na lokalnata samouprava Василево, во Glava IX
Заштита на општината во член 115 се менуваат зборовите ,,Република
Македонија” со зборовите ,,Република Северна Македонија“ и гласи :

„Gradona~alnikot na opшtinata ima pravo da bara sudska zaшtita
pred nadle`nite sudovi koga na opшtinata i se popre~uva vrшewe na
dadenite nadle`nosti so Ustav i zakon, so akti i aktivnosti na organite
na dr`avna uprava i na Vladata na Republika Северна Makedonija".

^len 9

Ovaa odluka vleguva vo sila osmiot den od objavuvaweto vo
,,Slu`ben glasnik na Opшtina Василево”.

Br.08-1055/1                                                                                  Sovet na op[tina Vasilevo
19.07.2019 g.                                                                                                  pretsedatel,
Vasilevo                                                                                                       Krste Panev s.r


