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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 Решението за 
именување на член на Управниот одбор на 
ЈПКД „Турија“  Василево, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina 
 

 

Бр.08-1330/2                                            Општина Василево 
26.06.2013 г                                                 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 26.06.2013 година го 
донесе следното  
 

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

на ЈПКД  ,,Турија“  Василево 
 

 

    
Член 1 

 За член во Управниот одбор на ЈПКД 
„Турија“  Василево се именува: 
                    
Александар Ѓоргиев од с.Нова Маала    - член; 
                     
 

 

 

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

 

 

Бр.07-1330/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                            Илчо Колев  s.r 

 

 

 

*    *    * 
 

 

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 и 
членови на Надзорниот одбор на ЈПКД 
„Турија“,  Василево, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina 
 

 

 

Бр.08-1331/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
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--------------------------------------------------- 

 

        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  го донесе следното  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на 

претседател и членови на Надзорниот 
одбор на ЈПКД „Турија“ Василево 

 

 

Член 1 
 Се разрешуваат членовите на 
Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево 
: 
 

-Иљо Мицев - претседател, 
 -Леонардо Николов - член; 
- Бончо Атанасов  - член; 
- Васил Ѓоргиев    - член; 
 -Антонио Динев  - член; 
 

 

Член 2 
 За членови во Надзорниот одбор на 
ЈПКД „Турија“ Василево се именуваат: 
 
-Љупчо Мицев - претседател 

 -Коце Горгиев - член; 
- Драгица Василева - член; 
-Славе Христов - член; 
 -Сашко Атанасов - член; 
 

 
Член 3 

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

 

 

Бр.07-1331/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 

 

 
 

*    *    * 
 

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 Zаклучокот za 
usvojuvawe na Стручното Мислење за 
спроведување на превентивна 
дезинфекција,дезинсекција и дератизација за 
2013 година изготвено од ЈЗУ,,Центар за јавно 
здравје” Струмица, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina 

 

 

Бр.08-1332/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                               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),член 12, член 14 и член 22 
од Законот за заштита на населението од заразни 
болести („Slu`ben vesnik na RM“  br 
66/04,139/08,99/09) ~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 26.06.2013 godina donese,  
 
 

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Стручното Мислење за 
спроведување на превентивна 

дезинфекција,дезинсекција и дератизација за 
2013 година изготвено од ЈЗУ,,Центар за јавно 

здравје” Струмица 
 

 

1. Se usvojuva Стручното Мислење за 
спроведување на превентивна 
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дезинфекција,дезинсекција и дератизација 
за 2013 година изготвено од ЈЗУ,„Центар 
за јавно здравје” Струмица. 

 

 

2. Sostaven del na ovoj Зaklu~ok e Стручното 
Мислење за спроведување на превентивна 
дезинфекција,дезинсекција и дератизација 
за 2013 година изготвено од ЈЗУ „Центар за 
јавно здравје” Струмица. 

 

 

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

 
Бр.07-1332/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 
 
 
 

 
*    *    * 

 

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 Zаклучокот za 
usvojuvawe na Предлог-Акциониот план за 
ставање под контрола на вектор преносливите 
заболувања со примена на краткорочни и 
долгорочни мерки во општина Василево 
изготвен од ЈЗУ,,Центар за јавно здравје“  
Струмица, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina 
 

Бр.08-1333/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                               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),член 12, член 14 и член 
22 од Законот за заштита на населението од 
заразни болести („Slu`ben vesnik na RM“  br 
66/04,139/08,99/09) ~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 26.06.2013 godina donese,  
 
 

 
ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na Предлог Акциониот план за 
ставање под контрола на вектор преносливите 
заболувања со примена на краткорочни и 
долгорочни мерки во општина Василево 
изготвен од ЈЗУ,,Центар за јавно здравје“  

Струмица 
 

 

1. Se usvojuva Предлог-Акциониот план за 
ставање под контрола на вектор 
преносливите заболувања со примена на 
краткорочни и долгорочни мерки во 
општина Василево изготвен од 
ЈЗУ,,Центар за јавно здравје“  Струмица. 

 
 

2. Sostaven del na ovoj Зaklu~ok e Предлог-
Акциониот план за ставање под контрола на 
вектор преносливите заболувања со 
примена на краткорочни и долгорочни мерки 
во општина Василево изготвен од 
ЈЗУ,,Центар за јавно здравје“  Струмица . 

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

 

 
Бр.07-1333/2                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 

 

 

 

 

*    *    * 
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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 Решението за 
именување на членови на Совет за јавно 
здравје за подрачјето на Општина Василево, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina 
 

 

Бр.08-1334/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                               Градоначалник 
Василево                                                Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 
 
 

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

Врз основа на членот 18 став 8 од 
Законот за јавно здравје („Службен весник на 
РМ“ бр. 22/10) член 36 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самоправа и член 21 од 
Статутот општина Василево ( Службен весник 
на РМ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на 
општина Василево на својата седница 
одржана на 26.06.2013 година го донесе 
следното   

 
 
 

Решение 
За именување на членови на Совет 

за јавно здравје за  
подрачјето на Општина Василево 

 
 

Член 1 
 Со оваа Решение се именуваат 

членови на совет за јавно здравје за 
подрачјето на општина Василево. 
 

 
 

Член 2 
Советот за јавно здравје се состои од 

пет члена од кои четри члена се претставници 

на општината и еден член претставник од 
центарот кој го покрива подрачјето на 

општината  од областа на јавното здравје. 
 
 

Член 3 
 За членови на Советот за јавно 
здравје се именуваат: 
 
            -Ванчо Стојанов-Градоначалник на 
општина Василево; 
 -Ивана Трајкова - вработена во 
општина Василево; 
 -Тони Ристов- вработен во општина 
Василево; 
 -Сања Трајанова- вработена во 
општина Василево; 
 -Д-р.Ѓорги Пециров-преставник од 
Центарот за јавно здравје во Струмица; 
 

 
Член 4 

Советот за јавно здравје ги проучува 
прашањата и политиката во областа на 
јавното здравје, изготвуваат мислење, даваат 
иницијативи или предлози до органите на 
единицата на локалната самоправа. 
 

 
Член 5 

Членовите на советот од своите 
редови бираат претседател на Советот. 

 
 

Член 6 
Советот за јавно здравје донесува 

деловник за својата работа. 
 

 

 

Бр.07-1334/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    *    * 
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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 Одлука за одобрување 
на финансиски средства на Наце Иванов од 
с.Чанаклија, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina. 

 

 

Бр.08-1335/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                               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 26.06.2013 година  ја 
donese следната,  
 
 

ODLUKA 

za odobruvawe na finansiskи средства на  Наце 
Иванов од с.Чанаклија 

 
 

~len 1 

                   So ovaa Odluka Советот на opшtina 
Vasilevo odobruva финансиски средства vo 
iznos od 5000 denari на Наце Иванов од 
с.Чанаклија за негово лекување. 

 

 

 

 

 

 

 

 

~len2 

                    Finansiskite sredstva ]e se 
obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo za 
2013 godina. 
 
 

~len 3 
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot 

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

 

 

 
Бр.07-1335/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 

 

 

*    *    * 
 

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 Одлуката за давање 
согласност за намена на инвестиција и за 
обезбедени средства за реализација на 
проектите за “изградба на дел од фекален 
канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 
и К3 и изградба на дел од фекален 
канализационен систем за с.Ангелци - крак 
К2", 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina 
 

 

Бр.08-1336/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                               Градоначалник 
Василево                                                Ванчо Стојанов с.р. 
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----------------------------------------------- 
 

Sovetot на општина Василево вrz 
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 od Statutot na op[tina 
Vasilevo -  („Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo“  br.04/03,08/06 и 09/10),  na svojata 
redovna sednica одржана на 26.06.2013 година 
ја  donese следната   
 
 
 

ODLUKA 

za давање согласност за намена на инвестиција 
и за обезбедени средства за реализација на 
проектите за „изградба на дел од фекален 

канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 
и К3 и изградба на дел од фекален 

канализационен систем за с.Ангелци - крак К2“ 
 
 
 

~len 1 

                   So ovaa Odluka  Советот на општина 
Vasilevo дава согласност за намена на 
инвестиција и за обезбедени средства за 
реализација на проектите за „изградба на дел од 
фекален канализационен систем за с.Пиперево-
крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален 
канализационен систем за с.Ангелци - крак К2“. 
.  

член 2 
       Оваа Одлука Советот на општина 
Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик 
бр.02/2013 година за доставување на барања за 
користење на средства од Програмата за 
финансиска подршка на руралниот развој за 2013 
година . 
 
 

~len 3 

                    Оvaa Odluka 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 подршка  
на руралниот развој за 2013 година заради 
реализација на проектите за „изградба на дел од 
фекален канализационен систем за с.Пиперево-
крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален 
канализационен систем за с.Ангелци - крак К2 ". 
 

 

 

 

 

 

~len 4 
        Ovaa Odluka vleguva vo sila od 

denot na donesuvaweto a ]e se objavi  vo 
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo. 

 

 
 

Бр.07-1336/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 

 

 

 
*    *    * 

 

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 Одлуката за prioritet 
na proektите за ,, изградба на дел од фекален 
канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 
и К3 и изградба на дел од фекален 
канализационен систем за с.Ангелци - крак К2”  
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013 
godina 
 

 

Бр.08-1337/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                               Градоначалник 
Василево                                                Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

        Sovetot на општина Василево вrz 
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 od Statutot na op[tina 
Vasilevo -  („Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo“  br.04/03,08/06 и 09/10),  na svojata 
redovna sednica одржана на 26.06.2013 година 
ја  donese следната   
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ODLUKA 

za prioritet na proektите за „изградба на дел 
од фекален канализационен систем за с.Пиперево-

крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален 
канализационен систем за с.Ангелци - крак К2“ 

 

 
~len 1 

 So ovaa Odluka Sovetot na op[tina 
Vasilevo  gи opredeluva   проектите за ,, 
изградба на дел од фекален канализационен 
систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на 
дел од фекален канализационен систем за 
с.Ангелци - крак К2 "kako prioritetни proektи 
za dostavuvawe na barawe do Agencijata za 
finansiska poddr[ka vo zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj za koristewe na finansiska 
sredstva od Programata za finansiska 
poddr[ka na ruralniot razvoj  za 2013 godina. 

 
 

^len 2 

Ovaa Odluka se dostavuva so 
podnesuvaweto na baraweto do Agencijata za 
finansiska podr[ka vo zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj za koristewe na finansiski 
sredstva od Programata za finansiska 
poddr[ka na ruralniot razvoj za 2013 godina 
zaradi nejzina realizacija. 
 

^len 3 

Nositel na baraweto do Agencijata za 
finansiska poddr[ka vo zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj za koristewe na finansiska 
sredstva e op[tina Vasilevo. 

 
^len 4 

Ovaa odluka vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto, a ]e se objavi vo Slu`ben 
glasnik na op[tina Vasilevo. 

 
 

Бр.07-1337/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                            Илчо Колев  s.r 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    *    * 
 

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 Одлуката за 
определување на висината на надоместокот 
на изборните органи за извршена работа  во 
изборниот процес за Локалните избори 2013 
година, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2013  
гodina 
 

 

 

Бр.08-1338/2                                           Општина Василево 
26.06.2013 г                                               Градоначалник 
Василево                                                Ванчо Стојанов с.р. 
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Врз основа на член 31 став 2 точка 24 од Изборниот законик („Службен весник на Република 
Мкаедонија“ бр. 40/06, 136/08,148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12),член 18 од Правилникот  
за надомест на членовите на Општинските изборни комисии, Изборната комисија на град Скопје  и 
избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2013 година за избор на членови на советите 
на општините, советот на градот Скоје  и за избор на градоначалници на општините  и градоначалник на 
град Скопје, донесен од Државната изборна комисија  на Република Македонија број 02-1642/1 од 
29.04.2013 година ~len 21 od Statutot na op[tina Vasilevo (,,Slu`ben glasnik na OV’’ бр.04/03,08/06 и 
09/10 )   

 
Одлука  

за  определување на висината на надоместокот на изборните органи за извршена работа  во 
изборниот процес за Локалните избори 2013 година 

 
 

Член 1 
 Надоместокот  за извршената работа во изборниот процес за локалните избори – 2013 година се 
утврдува согласно Правилникот  за надомест на членовите на Општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на град Скопје  и избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2013 година за 
избор на членови на советите на општините, советот на градот Скопје  и за избор на градоначалници на 
општините  и градоначалник на град Скопје, донесен од Државната изборна комисија  на Република 
Македонија број 02-1642/1 од 29.04.2013 година. 

 
 
 

Член 2 
 Соглсно Правилникот  на подрачјето на ОИК  Василево,  право на надоместок  за извршена 
работа  во подготовката и спроведувањето на  Локланите избори - 2013 година имаат: 

- Претседателот, заменик претседателот, членовите и секретарот на Општинската изборна 
комисија – Василево. 

- Претседателите, замениците-претседатели, членовите и замениците членови на избирачките 
одбори  од подрачјето на ОИК Василево. 

 
 

Член 3 
Согласно член 6 и член 11  од Правилникот   на членовите  на Општинската изборна комисија – 

Василево  се определува следниот надоместок: 
 
 
 
 
 

 Ред 
бр.  

Функција Бр. На 
ангажирани  

лица 

Износ на 
надомест   
за едно 
лица 

 
 
 

Вкупно 
1. Претседател на ОИК 1 20.000 20.000 
2. Заменик – претседател на ОИК 1 16.000 16.000 
3.  Секретар на ОИК 1 16.000 16.000 
4.  Член на ОИК 4 12.000 48.000 
 Вкупно:    100.000 
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Член 4 
Согласно член 13 и 14  од Правилникот   на членовите  на  претседателите, заменик-

претседателите, членовите и заменик членовите на избирачките одбори на подрачјето на ОИК  – 
Василево,  се определува  надоместок и тоа: 

 
 
 
1. За еден избирачки одбор и тоа:   1795 Седларци,  за спроведување на гласањето на 24 март 

2013 година им  се определува надомест: 
 
 

 
Функција 

Број на 
ангажирани 
лица за еден 

ИО 

Надомес за 
едно 

ангажирано 
лице 

Вкупен број на 
ангажирани 

лица 

Вкупен 
износ 

Претседател 1 3000 1 3.000 
Заменик 
претседател 

1 2500 1 2.500 

Член 4 2000 4 8.000 
Заменик член  4 1700 4 6.800 
Вкупно:    20.300 

 
 
 
 
 
 
2. За 16  избирачките одбори и тоа: 1794, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 

1805, 1806, 1807, 1808, 1809 и 1810,  во кои на 23 март 2013 година спроведоа гласање на болни и 
немоќни лица и  ден 24 март 2013 година спроведоа гласањето на избирачките места,   се определува 
надомест: 

 
 

Функција 
Број на 

ангажирани 
лица за 
еден ИО 

Надомест 
за 

гласање 
болни и 
немоќни  
на 23 
март за 
едно лице  

Надомес 
за за 

гласање 
на 24 
март за 
едно 
лице 

 
Вкупно 
за едно 
лице 

Вкупен број 
на 

ангажирани 
лица 

Вкупен 
износ 

Претседател 1 1500 3000 4500 16 72.000 
Заменик 
претседател 

1 0 2500 2500 16 40.000 

Член 4 1000 2000 3000 64 192.000 
Заменик 
член  

4 0 1700 1700 64 108.800 

Вкупно:      412.800 
 

 
 

Член 5 
 Надоместокот на Општинската изборна комисија - Василево во  износ од 100.000 денари и на 
избирачките  одбори во износ од 431.100 денари,   или вкупно 531.100 денари, се исплаќаат поединечно 
на секој член на изборниот орган,  на негова поединечно доставена  трансакциска сметка, во согласност 
со оваа Одлука, Правилникот на ДИК и позитивните законски прописи.  
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Член 6 

 Се задолжува Општинската изборна комисија – Василево, да обезбеди поединечни трансакциони 
сметки на сите ангажирани учесници  во потготовката и спроведувањето на локалните избори - 2013 
година и  поединечно да им ги трансферира определените средства согласно  оваа Одлука.  

 
 

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

општина Василево “. 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Правен основ за донесување на оваа Одлука е член 31 став 2 точка 24 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Мкаедонија“ бр. 40/06, 136/08,148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 
142/12) и  член 18 од Правилникот  за надомест на членовите на Општинските изборни комисии, 
Изборната комисија на град Скопје  и избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2013 
година за избор на членови на советите на општините, советот на градот Скоје  и за избор на 
градоначалници на општините  и градоначалник на град Скопје, донесен од Државната изборна комисија  
на Република Македонија број 02-1642/1 од 29.04.2013 година. 

Имајќи во предвид дека на подрајчето на  ОИК Василево се спроведоа подготовки и се  
реализира гласање на 17 избирачки места за 9.917 гласачи,   во  ОИК Василево  во периодот од 07  
јануари до 03 април беа  ангажирани претседателот, заменик-претседателот, четворицата членови на 
ОИК и  секретарот на ОИК Василево.  

Избирачките одбори на 23 март 2013 година,  спроведоа гласање на 201 болни и немоќни лица во 
16 избирачки места. Не беа пријавени болни и немоќни лица, само во избирачкото место 1795 Седларци. 

На 24 март   се спроведе гласање на сите 17 избирачки места. Избирачките места беа навреме 
отворени  во 07 часот и навреме затворени во 19 часот. Изборниот материјал беше доставен до ОИК во 
законскиот рок и сумирањето на резултатите од страна на ОИК, беше во рамките на законскиот рок.  

 
 

 

 
Бр.07-1338/1                                                                                                                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.06.2013г.                                                                                                                                   Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                                                                                                                     Илчо Колев  s.r 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


