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

R E { E N I E
Se proglasuva Odlukata za pro[iruvawe i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot

na op[tina Vasilevo za 2015 godina,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 27.02.2015 godina

Бр.09–330/2  Општина Василево
30.01.2015г. Градоначалник
Василево  Ванчо Стојанов с.р.

Бр.08-330/1 Совет на општина Василево
30.01.2015г Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов с.р.



Br.04 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 04 март 2015g.

4

*  *  *

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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
престанок на мандатот на член на Советот
на општина Василево ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.09–600/2       Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 155 од Изборниот
законик („Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член
46  stav 1 alineja 2 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член
21 од Статутот на општина Vasilevo
(„Сл.гласник на општина Vasilevo“ бр.
/03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Василево на седницата одржана на ден
27.02.2015 год. донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА

СОВЕТ

1. На Il~o Kolev mu престанува
мандатот член во Советот на општина
Vasilevo, поради smrt.

2. Мандатот член на Совет mu
престанува од 24.01.2015 год.

Бр.08-600/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
Верификација на мандат на член на Советот на
општина Василево ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.09–601/2       Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 155 од Изборниот
законик („Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член
46  stav 1 alineja 2 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член
21 од Статутот на општина Vasilevo
(„Сл.гласник на општина Vasilevo“ бр.
/03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Vasilevo на седницата одржана на ден
27.02.2015 год. донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ЧЛЕН

НА СОВЕТ

1. Се верификува мандатот на членот
на Советот на општина Vasilevo  Ivan
Ristov.

2. Мандатот на  именованiot ќе трае
до завршувањето на мандатот на  Советот

Бр.08-601/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов с.р.
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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 op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
прифаќање на даденata и потпишанata свеченa
изјавa на член на Советот на општина
Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.08-602/2 Општина Василево
30.01.2015г. Градоначалник,
 Василево Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на ~len 38 stav 1 od Zakonot
za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
RM“ br.5/02) член 20 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 ден 27.02.2015 година го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К
за прифаќање на даденata и потпишанata

свеченa изјавa на член на Советот на општина
Василево

Член 1
Со овој Заклучок се прифаќа даденata

и потпишанa свеченa изјавa на член на Советот
на општина Василево Иван Ристов.

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на

донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Василево“

Бр.08-602/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Решението за
razre[uvawe i избор на претседател на
Советот на општина Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
12.02.2015 godina

Бр.08–603/2  Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на~len 47  od Zakonot za
lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
RM“ br.5/02) член 21 точка 37 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 ден 27.02.2015 година го донесе
следниот

Р Е Ш Е Н И Е
за razre[uvawe  i избор на претседател на

Советот на општина Василево

Член 1
Se razre[uva претседателot на

Советот на општина Василево Илчо Колев
,poradi smrt  .

Член 2
За претседател на Советот на

општина Василево се избира Дајанчо
Ефтимов , член на Советот на општина
Василево.

Член 3
Оваа Решение влегува во сила од денот

на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Василево“

Бр.08-603/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.
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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 op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
усвојување на Полугодишниот извештај за
работата на ООУ„Гоце Делчев“ Василево
за учебната 2014/2015 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 година.

Бр.08–604/2 Општина Василево
27.02..2015г.             Градоначалник
Василево   Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1
точка 9   od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na R.M“ br 5/02), i ~len
21 став 1 точка 29  od Statutot na Op[tina
Vasilevo  („Slu`ben glasnik na OV“
br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op[tina
Vasilevo na svojata redovna sednica
odr`ana na den 27.02.2015 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  полугодишниот извештај за

работа на ООУ„Гоце Делчев“ за учебната
2014/15 година

1.Сe usvojuva полугодишниот извештај за
работа на ООУ„Гоце Делчев“ за учебната
2014/15 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и
полугодишниот извештај за работа на
ООУ,,Гоце Делчев” за учебната 2014/15 година

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден
od denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
„Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo“.

Бр.08-604/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
усвојување на Полугодишниот извештај за
работата на ООУ„Atanas Nivi~anski“
Nova Maala за учебната 2014/2015 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 година.

Бр.08–605/2  Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na R.M“ br 5/02), i ~len
21 став 1 точка 29  od Statutot na Op[tina
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 27.02.2015 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  полугодишниот извештај за

работа на ООУ„Atanas Nivi~anski“Nova
Maala за учебната 2014/15 година

1.Сe usvojuva полугодишниот извештај за
работа на ООУ„Atanas Nivi~anski“ Nova
Maala за учебната 2014/15 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и
полугодишниот извештај за работа на
ООУ„Atanas Nivi~anski“ Nova Maala за
учебната 2014/15 година

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден
od denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
„Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo“.

Бр.08-605/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов с.р.
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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 op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Oдлуката za
воспоставување на меѓуопштинска
соработка меѓу Општина Босилово и
Општина Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.08–606/2  Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz Врз основа на член 4 став 3 и член
7 став 1 од Законот за меѓуопштинска
соработка („Службен весник на РМ “бр.79/09),
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник РМ“бр.5/2002) и
~len 21  od Statutot na Op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10), Советот на Општина Vasilevo, на
седницата одржана на 27.02.2015 година,
донесе:

О Д Л У К А
за воспоставување на меѓуопштинска

соработка меѓу Општина Босилово и Општина
Василево

Член 1
Со оваа Одлука се воспоставува

меѓуопштинска соработка меѓу Општина
Босилово и Општина Василево.

Член 2
Меѓуопштинската соработка опфаќа

здружување на финансиски, материјални и
други средства, од надлежност на заштита на
децата-детска градинка т.е. отварање на клон
на детска градинка Прва Радост од Василево,
Општина Василево, во Општина Босилово.

Член 3
Меѓуопштинската соработка ќе се

остварува преку склучување на Договор за
здружување на финансиски, материјални и

други средства, врз основа на член 9 став 2
алинеа 1 од Закнот за меѓуопштинска
соработка.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од денот

на објаввање во „Службен гласник на Општина
Василево “.

Бр.08-606/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Programata za
upravuvawe so otpad na teritorijata na
op[tina Vasilevo za 2015 godina,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 година.

Бр.08–607/2    Општина Василево
27.02.2015г.          Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов 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 Општина Василево“ бр.
04/03,08/06 и 09/10  ), Советот на општина
Василево на својата седница одржана на
27.02.2015 година ја донесе следната

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
ЗА  2015 ГОДИНА
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Вовед,

Остварување на целите кои се
дефинирани со планот за управување со
отпадот во општина Василево во периодот од
2014 до 2018 година, а кои се однесуваат кон
надминување на тековните проблеми со
отпадот и воведување на соодветен начин на
управување со отпадот, ќе бара широк обем на
акции кои ќе треба да бидат превземени во
текот на планскиот период. Со оглед на тоа
дека се работи за релативно краток период од
четири години, акциите кои ќе се превземат,
како и мерките кои ќе се спроведат, треба да
поттикнат итни подобрувања на постојната
ситуација со управувањето со отпадот или да
бидат основа за акциите кои би се превземале
подоцна.

При дефинирање на активностите кои
се планираат да се превземат во 2015 година,
најтешкиот елемент беше да се издвојат
приоритетите и да се прилагодат на реалните
можности на општината. Треба да се напомене
дека тековните суб-стандардни услови и
пракса во управувањето со отпадот се голема
пречка во приближувањето кон европските
директиви од оваа област, како и
задоволување на барањата на законските
регулативи.

Програмата за 2015 година е
организирана согласно претходно дефинирани
плански цели и плански акции и истата
претставува имплементациона програма за
реализација на планот, со чија реализација се
очекува значајно подобрување на
управувањето со отпадот на крајот од
планскиот период. Програмата за управување
со отпадот во општина Василево е изработена
согласно членовите 18, 19 и 21 од Законот за
управување со отпад.

Комунална хигена

Оваа работна единица функционира сотри сектори тако што планиранитеактивност за наредната година ќе гиизложима преку тие три сектора, и тоа:
А. Собирање транспортирање и депонирањена отпад;
Б. Чистење и одржување на јавносообраќајни површини, оржување напаркови зеленило и чистење на гробишта;

В. Чистење на локалните патишата возимски услови( чистење на патиштата одснег и посипување на сол и песок наодредени локации;

А. Собирање транспортирање и депонирање
на отпад;

Во склоп на јавното претпријатие за
комунални дејности ЈП Турија – Василево,
чијашто основна дејност по шифра на дејност,
е собирање, износ и депонирање на
комуналниот смет од домаќинствата, фирмите
и дуќаните во општина Василево.

Оваа работна единица располага со 7
вработени лица, од кои 5 (пет) непосредни
извршители и 1 (еден) раководител.

Износот на сметот се изнесува на
депонијата кај с.Доброшинци, која е оградена
со мрежа и површина од 13 ha. Со депонијата
стопанисува ЈПКД Комуналец од Струмица,
општина Василево исто така ја користи оваа
депонија за депонирање на отпад.

Преглед на износ на смет

Количина во м3 Количина во тони
1. дневна  12-14                                   5
2. месечна 300-330          115-120
3. годишна 3600-4000  1300-1400

Јавното претпријатие за комунални
дејност *ЈП -Турија* од Василево, сметот од
физичките и правните лица го изнесува со
едно возила и тоа: За износот на сметот се
користат една авто ѓубретарка (камион
застава) .

1.Автоѓубретарка, тип застава
Оваа возила е старо и ,што значи

дефектите од година во година се се почести и
поголеми, па неопходно е да се набават нови
возила за поефективно вршење на работите.

Што се однесува до општинската
депонија во с. Доброшинци, таа се наоѓа
северно од населеното место Василево,
оддалеченост од населеното место е 10 км,
патот до депонијата е целосно асфалтиран.

Депонијата не е електрифицирана и
нема постојана дежурна служба за одлагање
на сметот. Булдужер кој работи на депонијата
е на ЈПКД – Комуналец Струмица. Депонијата
според Плановите на Југоисисточниот регион е
планирана да прерасне во регионална
депонија за овој регион. Според планот за
работа во 2015 година, износот на сметот ќе
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се врши во една смена и тоа од 483
домаќинства  74 фирми од населените места
во Општината.

Сметот од физичките лица и фирмите
се подига еднаш неделно т.е. четри пати
месечно.

Смет се собира од населените места
еднаш неделно, и тоа во: Василево, Владевци,
Градашорци, Ангелци, Радичево, Дукатино,
Сушево и Пиперево. Еднаш месечно се
посетуваат и училиштата во Нова Маала и
Добрашинци каде има поставено контејнери за
собирање на отпад.

Б. Чистење и одржување на јавно-
сообраќајни површини и одржување на
паркови и зеленило;

За изработка на оперативен план како
фактори се земени категоризацијата на
улиците (нивната лоцираност во населбата) и
фреквентноста на истите.

Постојат неколку вида на смет на јавно
сообраќајните површини, кои зависат од
густината на патниот и пешачкиот сообраќај.
1. Обичен уличен смет: кутии од цигари,
отпушоци, искористени билети, флаери и
хартија од разни паковања.

- Отпадоци од возила кои настануваат
при: превоз на разновиден материјал,
градежен материјал, овошје, зеленчук и
технолошки материјал.

- Поминување нa трактори, камиони и
запрежни возила, кои на своите пневматици
имаат остатоци од земја, песок и лисја.

2. Сезонски смет: обично ги има два вида и
тоа:

- Лисја од дрвја, суви гранки и сл.
- Песок и ризла кои во зимскиот

период служат за посипување на јавно
сообраќајните површини, заради намалување
на клизавоста, кои по престанокот на
мразевите и снеговите треба темелно да се
отстранат.

- Според горе наведените фактори,
категоризацијата на улиците би ги поделиле на
прва и на втора категорија, така што во
поголемите населени места улиците би ги
категоризирале во прва категорија и тоа во :
Василево, Ангелци, Градашорци и Пиперево
улиците би ги ставиле во I категорија бидејки
се по фрекфентни, а во II категорија би ги
ставиле улиците во помалите населни местa.

В. Чистење на локалните патишата во
зимски услови( чистење на патиштата од

снег и посипување на сол и песок на
одредени локации;

Во зимскиот период ЈП – Турија е извршител
на Програмата за зимско одржување на
локални патишта и улици во општина
Василево.
Според Програмата локални патишта кои се
одржуваат во зимскиот период се:

1. Magistralen pat А-4  do s.
Sedlarci koj minuva niz
naselenite mesta Grado[orci i
Angelci;

2. Magistralen pat А-4 - do s. Nova
Maala koj minuva niz selo
Dobro[inci;

3. Лokalen pat Dobro[inci -
Nova Maala do s.^anaklija;

4. Лokalen pat vo s.Dobro[inci
do s.Visoka Maala;

5. Od kulturen dom vo Vasilevo do
OU „Geras Cunev“ vo
s.Piperevo;

6. Magistralen pat А-4 - do
centarot na s.Dukatino;

7. Magistralen pat А-4 - do
centarot na s.Radi~evo;

8. Magistralen pat А-4 - do
centarot na s.Vladevci;

9. Magistralen pat А-4 - do
centarot na s.Su[evo;

10. Od kulturen dom vo
s.Grado[orci do centarot na
s.Edernikovo;

11. Od s.Ge~erlija do centarot na
s.^anaklija;

12. Od klu~kata pred s.Edernikovo
do vlezot vo s.Trebi~ino.

Локални улици кое се одржуваат во
зимски услови се:

1. Vasilevo
- ulicata od u~ili[teto, pokraj

otvoreniot kanal; od po[tata do
grobi{tata i

- od kulturniot dom do korubite na
izlezot od Vasilevo kon Dobrejci.

- od u~ili[teto do Crkvata Sv.
Bogorodica

2. Grado[orci
- ulicata od centarot do ^iflikot;

- ulicata od glavniot pat do
u~ili[teto.

3. Piperevo
- ulicata do grobi[tata i

sportskoto igrali[te;



Br.04 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 04 март 2015g.

10

- ulicata od centarot do Slave
Goxirov;

- ulicata od centarot do Gresliev
Stojan.

4. Angelci
- ulicata od glavniot pat do

grobi[tata;
- ulicata od glavniot pat do

manastirot;
- ulicata od glavniot pat do

Partikov Andro

5. Nova Maala
- ulica od centarot do grobi[ta.

6. Su[evo
- od centarot do trafostanica 2
- ulicata pokraj porojot od levata

strana do grobi[tata

7. Radi~evo
- od centarot do grobi[tata

8. Vladevci
- od cenatrot do grobi[tata

9. Dukatino
-     od centarot do grobi[tata

Бр.08-607/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 Odlukata za
odobruvawe na finansiska pomoш na
Lovnoto druшtvo„Fazan“ Vasilevo,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 година.

Бр.08–608/2                     Општина Василево
27.02.2015г.             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 op[tina
Vasilevo  („Slu`ben glasnik na Op[tina
Vasilevo“ br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот
на општина Василево na svojata redovna
sednica одржана на 27.02.2015 година ја
donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на

ловечкото друштво „ Фазан “ - Василево

~len 1
                   So ovaa Odluka Советот на
op[tina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 35 000 denari на
ловечкото друштво „Фазан “- Василево.

~len 2
                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na ловечкото друштво „Фазан“-
Василево за организирање на Love~ka ve~er
na den 08.03.2015 godina.

~len3
                    Finansiskite sredstva ]e se
obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo
za 2015 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik
na Op[tina Vasilevo.

Бр.08-608/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E
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Se proglasuva Zаклучокот za
usvojuvawe na Годишниот извештај за
активностите на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2014
година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.08–609/2                     Општина Василево
27.02.2015г.             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 R.M“ br 5/02), ~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
27.02.2015 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишниот Izve[taj za

активностите на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион za 2014 godina

1. Se usvojuva Годишниот Izve[taj za
активностите на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион za 2014
godina .

2. Sostaven del na ovoj zaklu~ok e
Годишниот Izve[taj za активностите на
Центарот за развој на Југоисточниот плански
регион za 2014 godina .

 3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot
na donesuvaweto a ]e se objavi vo
„Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo“.

Бр.08-609/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 { E N I E

Se proglasuva Oдлуката za
usvojuvawe na Elaboratot za procena na
[teta od elementarna nepogoda „Silen
poroen do`d“ [to ja zafati Op[tina
Vasilevo во деновите 26.01.2015 до
03.02.2015 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.08–610/2                     Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Вrz osnova na ~len 143 stav 1 od
Zakonot za za[tita i spasuvawe  („Slu`ben
vesnik na RM“ br. 36/04 i br. 49/04),
Odlukata za donesuvawe edinstvena
metodologija za procena na [tetite od
elementarni nepogodi („Slu`ben vesnik na
RM“ br. 75/01) i ~len 21 od Statutot  na
Op[tina Vasilevo   („Slu`ben glasnik na
OV“ br. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на
општина Василево на својата седница одржана
на 27.02.2015 година  ја донесе следната

ODLUKA
za usvojuvawe na Elaboratot za procena na

[teta od elementarna
nepogoda „Silen poroen do`d“ [to ja
zafati Op[tina Vasilevo во деновите

26.01.2015 до  03.02.2015 година

^len 1
Se usvojuva Elaboratot za procena

na [teta od elementarna nepogoda „Silen
poroen do`d“ [to ja zafati Op[tina
Vasilevo во деновите 26.01.2015 до
03.02.2015 година, izgotven od Op[tinskite
Komisii  za procena i utvrduvawe na [teti
od elementarni nepogodi.

^len 2
Zaradi sanirawe i otstranuvawe na

posledicite od elementarna nepogoda , se
predlаga Vladata na Republika Makedonija
da gi prifati i usvoi slednite merki:
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 Obezbeduvawe na finansiski
sredstva za sanirawe na [tetite
napraveni na ELS Vasilevo;

^len 3
Usvoeniot Elaborat e sostaven del na

ovaa Odluka.

^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ]e se objavi vo Slu`ben
glasnik na op[tina Vasilevo

Бр.08-610/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Решението за
разрешување и именување на претседател
на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“
Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.08–611/2                     Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на ~len 36 stav 1 точка 5 od
Zakonot za lokalna samouprava („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 stav 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 27.02.2015 година го
донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување на
претседател на Управниот одбор на

ЈПКД ,, Турија ,, Василево

Член 1
Се разрешува pretsedatelot на

Управниот одбор на ЈПКД „Турија“
Василево : -Димче Митев,

Член 2
За pretsedatel во Управниот одбор

на ЈПКД „Турија“ Василево се именува:
-Ило Иванов - претседател,

Член 3
Оваа Решение влегува во сила од денот

на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-611/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

R E { E N I E

Se proglasuva Zаклучокот za
usvojuvawe na Локален акциски план за
вклученост на неформалните собирачи на
отпад во општина Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
27.02.2015 godina

Бр.08–621/2                     Општина Василево
27.02.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.
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------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
R.M“ br 5/02), i ~len 21  od Statutot na
Op[tina Vasilevo  („Slu`ben glasnik na
OV“ br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na
op[tina Vasilevo na svojata redovna
sednica odr`ana na den 27.02.2015 godina
donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  Локален акциски план за

вклученост на неформалните собирачи на
отпад во општина Василево

1Сe usvojuva Локален акциски план за
вклученост на неформалните собирачи на
отпад во општина Василево.

2Составен дел на овој Заклучок е и Локален
акциски план за вклученост на неформалните
собирачи на отпад во општина Василево.

3Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден
od denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
„Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo“.

Бр.08-621/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов с.р

*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 9
od Zakonot za lokalna  samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.05/02), ~len 19-
a stav 4 od Zakonot za javnite pretprijatija
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 i
6/2012), ~len 22 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za
rabotni odnosi („Slu`ben vesnik na RM“
br.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009,
130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12,
39/12, 13/13 i 25/13), i ~len 38 od Statutot
na op[tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.4/03, 6/08 i 9/10),
Gradona~alnikot na op[tina Vasilevo ja
donese slednata

O D L U K A
za izbor na direktor na JPKD „Turija“ p.o

Vasilevo po pat na javen konkurs

1.Za direktor na  JPKD „Turija“ p.o
Vasilevo se izbira Lela Mitev od
s.Gradoшorci br.128.

2.So re[enieto za imenuvawe na
direktor na JPKD „Turija“ p.o Vasilevo ]e
se opredelat dol`nostite na direktorot
kon Gradona~alnikot na op[tinata.

3.Ovaa Odluka vleguva vo sila so
denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo.

O b r a z l o ` e n i e

Gradona~alnikot na op[tina
Vasilevo donese Odluka za objavuvawe
konkurs za izbor na direktor na JPKD
„Turija“ p.o Vasilevo koj konkurs be[e
objaven vo dnevnite vesnici Nova
Makedonija i Lajme na den 24.12.2014
godina. Vo javniot konkurs pokraj drugoto
se bara[e kandidatite  svoite prijavi da gi
dostavat do Komisijata za razgleduvawe na
barawata za izbor na direktor na JPKD
Turija p.o. Vasilevo po pat na javen
konkurs. Do komisijata bea dostaveni 3
(tri) ponudi od strana na :

Katerina Fileva od s.Piperevo ,
Nace Ivanov d s.Чanaklija
Lela Mitev od s.Grado[orci br.128

Komisijata na den 16.02.2014 godina
gi razgleda molbite pri [to do
Gradona~alnikot na op[tina Vasilevo
dostavi zapisnik so predlog za donesuvawe
na Odluka za izbor na kandidatot Lela
Mitev od s.Grado[orci br.128 za direktor
na JPKD „Turija“ p.o Vasilevo kako i
Re[enie za imenuvawe na direktor na
JPKD „Turija“ p.o Vasilevo.

Gradona~alnikot na op[tina
Vasilevo vrz osnova na dostaveniot
zapisnik izvr[i izbor na direktor pri
[to kandidatot Lela Mitev od
s.Grado[orci br.128 go izbira za direktor
na  JPKD „Turija“ p.o Vasilevo.

Ovaa Odluka vleguva vo sila so
denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo.

Бр.04–498/2  Општина Василево
18.02.2015г. Градоначалник
Василево   Ванчо Стојанов с.р.

*  *  *
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Gradona~alnikot na op[tina
Vasilevo vrz osnova na ~len 19 -a stav 4 od
Zakonot za dopolnuvawe na Zakonot za
javni pretprijatija („Slu`ben vesnik na
RM“ br.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/10 i 6/2012), ~len 50 stav
1 to~ka 16 od Zakonot za lokalna
samouprava („Slu`ben vesnik na RM“
br.5/02) i ~len 38 od Statutot na op[tina
Vasilevo („Slu`ben glasnik na Op[tina
Vasilevo“ br.4/03, 8/06 i 9/10) go donese
slednoto

R E { E N I E
za imenuvawe na direktor na JPKD

„Turija“ p.o. Vasilevo

1. Za direktor na JPKD „Turija“ p.o.
Vasilevo se imenuva Lela Mitev od
s. Grado[orci br. 128 so VII/1 stepen
Soobra]aen fakultet, EMBG
1605983465008, so neograni~eni
ovlastuvawa.

2. Direktorot na JPKD „Turija“p.o.
Vasilevo Lela Mitev e dol`en na
sekoi [est meseci da dostavuva
izve[taj za rabotata na javnoto
pretprijatie vo koj e potrebno da
ima podatoci za vidot i obemot na
rabotite izvr[eni pri obavuvawe
na dejnosta na javnoto pretprijatie
kako i podatoci za finansiskoto
rabotewe na sekoi [est meseci.

3. Ovaa Re[enie vleguva vo sila so
denot na donesuvaweto, a ]e se
objavi vo Slu`ben glasnik na
op[tina Vasilevo.

Бр.04–498/3      Општина Василево
18.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

*  *  *

Gradona~alnikot na Op[tina
Vasilevo vrz osnova na ~len 28 od Zakonot
za javnite nabavki („Slu`ben vesnik na
RM“ br.136/07, 130/08, 97/10, 53/11,
185/11,24/12,15/13 и 148/13), ~len 50 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija“ br.5/02) i
~len 38 od Statutot na Op[tina Vasilevo
(,,Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03, 08/06 i
09/10), donese

RE{ENIE br.01/2015
za potreba od javna nabavka

^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva

potreba od javna nabavka na usluga -
набавка на вршење на стручен надзор над градба
на градежни објекти во општина Василево за
2015година .

^len 2
Nabavkata ]e se sprovede po

postapka so barawe za pribirawe na ponudi
so objavuvawe oglas koja zapo~nuva vo
hartiena forma a zavr[uva so elektronska
aukcija, vo soglasnost so Zakonot za javni
nabavki (,,Slu`ben vesnik na RM“
br.136/07, 130/08, 97/10, 53/11,
185/11,24/12,15/13 и 148/13).

^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata

e 1.000.000,00 denari bez DDV i e
predvidena vo Godi[niot plan za javni
nabavki za 2015 godina.

^len 4
Kriterium za izbor na najpovolen

ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena 100 boda

^len 5
Postapkata za nabavkata ]e ja

sprovede Komisija za javni nabavki vo
Op[tina Vasilevo sostavena od 3 (tri)
~lena, pretsedatel i dvajca ~lenovi na
komisijata kako i nivni zamenici.

^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel

se imenuvaat:
- Ubavka Stoj~eva -

pretsedatel;
- Slave Andonov -

zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se

imenuvaat:
- Тони Ристов - ~len;
- Бранко Андонов - zam.~len;
- Зора Коларова -~len;
- Bobi Veli~kovski -zam.~len.

^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od

denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
“Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo”.

Бр.09–354/1    Општина Василево
03.02.2015г.     Градоначалник
Василево   Ванчо Стојанов с.р.


