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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 
усвојување на Процената на загрозеност од 
ризици и опасности за настанување на кризна 
состојба на подрачјето на Општина Василево , 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.02.2014 
година. 
 

 

Бр.08-593/2                                           Општина Василево 
26.02.2014 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

 

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 1  od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 став 1 точка 
43od 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 26.02.2014 
godina donese,  
 
 

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na Процената на загрозеност 
од ризици и опасности за настанување на 
кризна состојба на подрачјето на Општина 

Василево  
 

 
- Сe usvojuva Процената на 

загрозеност од ризици и 
опасности за настанување на 
кризна состојба на подрачјето на 
Општина Василево. 

 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
Процената на загрозеност од ризици 
и опасности за настанување на 
кризна состојба на подрачјето на 
Општина Василево. 

 

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот 
ден  od denot na donesuvaweto a ќe se 
objavi vo  "Slu`beni glasnik na 
Opќtina Vasilevo". 

 

 

 

Бр.07-593/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.02.2014г.                                          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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот за 
усвојување на Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ,,Гоце Делчев’’  Василево 
за учебната 2013/2014 година, 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.02.2014 
година. 

 
 
Бр.08-5942                                           Општина Василево 
26.02.2014 г                                                 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 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 26.02.2014 
godina donese,  
 
 

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na  полугодишниот извештај за 

работа на ООУ,,Гоце Делчев” за учебната 2013/14 
година 



    Br.02                   Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo           28 фебруари  2014 g. 

 3 

 
- Сe usvojuva полугодишниот извештај 

за работа на ООУ,,Гоце Делчев” за 
учебната 2013/14 година. 

 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
полугодишниот извештај за работа на 
ООУ,,Гоце Делчев” за учебната 2013/14 
година 

 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот 
ден  od denot na donesuvaweto a ќe se 
objavi vo  "Slu`beni glasnik na 

Opшtina Vasilevo". 
 
 

Бр.07-594/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.02.2014г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                            Илчо Колев  s. 

 

*    *    * 
 
 

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 места на кои е дозволено да се 
истакнат изборни плакати за  изборите во 2014  
со обезбедени еднакви услови на сите 
организатори на изборната кампања во 
општина Василево, 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.02.2014 
година. 
 

 

 
Бр.08-595/2                                           Општина Василево 
26.02.2014 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

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

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

1 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 21 точка 43 од 
Статутот на општина Василево (“Службен весник 
на ОВ“" br.04/03, бр.08/06 и бр.10/06) а во 
согласност на член 78 од Изборниот законик 
(“Службен весник на РМ 
бр.40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11,54
/11,142/12,31/13, 34/13 и 14/14) , Советот на 
општина Васиелво на својата  редовна седница 
одржана на 26.02.2014 година  ја донесе следната 
 

 
О Д Л У К А 

За утврдување на места на кои е 
дозволено да се истакнат изборни плакати за  

изборите во 2014  со обезбедени еднакви услови 
на сите организатори на изборната кампања во 

општина Василево 
 

1.Локации за поставување на изборните 
плакати  

 
Член 1  

 Со оваа одлука се утврдуваат 
места на кои е дозволено да се истакнат изборни 
плакати со обезбедени еднакви услови на сите 
организатори на изборната кампања учесници во 
изборите 2014 година. 

 
Член 2 

 
 Локации за поставување се следните: 

- Во населеното место Василево на 
трафостаниците 2,3 и 4; 

- Во населеното место Градошорци на 
трафостаница 2 и на ѕидот на домот на 
културата; 

- Во населено место Ангелци на 
трафостаница 2; 

- Во населено место Едрениково на 
трафостаница 1; 

- Во населено место Пиперево на 
трафостаница 1и 2; 

- Во населено место Владевци на 
трафостаница 2; 

- Во населено место Радичево на 
трафостаница 2; 

- Во населено место Дукатино на 
трафостаница 2; 

- Во населено место Доброшинци на 
трафостаница 1 и домот на културата; 

- Во населено место Нова Маала на 
домот на културата; 

- Во населено место Чанаклија кај 
селската чешма. 
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Член 3 

 Изборни плакати можат да се истакнат и 
на електричните столбови во населените места. 
 Не е дозволено поставување на изборни 
плакати на електричните кабли од електричните 
столбови,како и на мостовите во населените места 
каде ги има. 
 
 2.Начин на доделување на локации за 
поставување на изборните плакати 
 

Член 4 
 Утврдените локации наведени во член 2 
од оваа Одлука се без надомесок. 
 
 

Член 5 
Општината ќе го изврши одбележувањето 

на местата за поставување на изборните плакати за 
секој подносител на листи пооделно. 

Одбележувањето ќе се изврши 
рамномерно за сите учесници во изборната 
кампања. 

 
Член 6 

Изборни плакати можат да се истакнуваат 
и на стамбени или други приватни објекти со 
претходна согласност од сопственикот на објектот. 

 
Член 7 

 Не се дозволува лепење на изборни 
плакати на културно – историски споменици, дрвја во 
населените места во општина Василево. 

 
 

Член 8 
 Уништувањето на изборните плакати или 

лепење плакати  врз плаката на други на други 
организатори на изборната кампања забрането. 

 
Член 9 

 Во колку организаторот на изборната 
кампања во рокот определен во член 8 став 2 од оваа 
Одлука не го отстрани сметот, тоа ќе го стори ЈПК 
“Турија “ Василево на сметка на организаторот на 
кампањата. 

3.Казнени одредби 
 

Член 10 
 Не придружувањето кон утврдените места 
и определените услови повлекува казна за сторен 
прекршок според казнените одредби од изборниот 
законик. 
 

Член 11 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, ќе се објави во Слжбен  

 
гласник на ОВ, како и ќе се истакне на јавните 
места во општина Василево. 
 

 
 

Бр.07-595/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.02.2014г.                                          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 
дополнување на Одлуката за исплата на 
надоместок за изборните трошоци 
направени во кампањата на локалните 
избори одржани 2013 година , 
 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.02.2014 
година. 

 
 
Бр.08-596/2                                           Општина Василево 
26.02.2014 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
---------------------------------------------- 
 
Советотна општина Василево вrz 

osnova na ~len 36 stav 1  точка 1 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Slu`ben весник на РМ 
br.5/02) член 86 став 3 од Изборниот Законик 
(,,Slu`ben весник на РМ 
,,br.40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11,
54/11 и 142/12) i ~len 21 od Statutot na 
opшtina Vasilevo (,,Slu`ben glasnik na OV” 
бр.04/03,08/06 и 09/10 ),  na svojata redovna 
sednica одржана на 26.02.2014 година ја 
донесе следната 
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Одлука за дополнување на 

Одлуката  
за исплата на надоместок на 

изборните трошоци направени во 
кампањата на локалните избори одржани 

2013 година 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дополнува Одлуката за 

исплата на надоместок на изборните трошоци 
направени во кампањата на локалните избори 
одржани 2013 година донесена од Советот на 
општина Василево бр.07-1945/1 од 01.10.2013 
година 

 
Член 2 

Во членот 1 по зборовите Коалиција а 
локалните избори 2013 Сојуз за иднината 
За членови на Советот ........... 30.435 се 
додаваат зборовите,, за Градоначалник 
............. 38.370 и гласи: 

 
- Коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и други 

: 
    За членови на Советот ........... .......58.485 
    За градоначлник................. 67.230 
денари 
-Коалиција за локалните избори 2013 
Сојуз за иднината: 
    За членови на Советот ........... .......30.435 
За градоначлник................. 38.370 денари 
-Народно движење за Македонија:  
    За членови на Советот ...........  5820 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ]e se objavi vo Slu`ben 
glasnik na op[tina Vasilevo. 
 

Бр.07-596/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.02.2014г.                                          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 ШE N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за 
ottuѓuvawe na dvi`ni stvari vo sopstvenost 
na opшtina Vasilevo , 
 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.02.2014 
година. 
 

 

Бр.08-597/2                                           Општина Василево 
26.02.2014 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 

 

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

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 

od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21 став 1 точка 32 
od Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben 
glasnik na Op[tina Vasilevo " br.04/03, 
бр.08/06 и 09/10),  Советот на општина Василево 
na svojata redovna sednica одржана на 
26.02.2014 година ја донесе следната  
 
 

ODLUKA 
za ottu\uvawe na dvi`ni stvari vo sopstvenost 

na op[tina Vasilevo 
 
 

 
^len 1 

 So ovaa Odluka Sovetot na op[tina 
Vasilevo vr[i ottu\uvawe na dvi`ni stvari - 
1 (еден) телевизор Самсунг и 12(дванаесет) 
трпезариски столови,vo sopstvenost na op[tina 
Vasilevo. 
 
 

^len 2 
 Ottu\uvaweto na dvi`nite stvari - 1 
(еден) телевизор Самсунг и инвентарен број 0065 
од пописната листа на општина Василево за 2012 
година se vr[i so prenesuvawe na sopstvenosta 
i vladenieto i toa na  Месната заедница на 
с.Градошорци. 
 
 Ottu\uvaweto na dvi`nite stvari - 12 
(дванаесет) трпезариски столови од пописната 
листа на општина Василево за 2012 година se 
vr[i so prenesuvawe na sopstvenosta i  
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vladenieto i toa na  Министерството за 
внатрешни работи - СВР- Струмица. 
 

^len 3 
 Vrednosta na 1(еден) телевизор Самсунг 
iznesuva 0 denari , pri [to  Месната заедница 
на с.Градошорци  se obvrzani kon niv da se 
odnesuvat kako dobri doma]ini. 
 
 Vrednosta na 1(еден) трпезариски стол  
iznesuva 3801,5 denari , pri [to    
Министерството за внатрешни работи - СВР- 
Струмица se obvrzani kon niv da se odnesuvat 
kako dobri doma]ini. 
 

   ^len 4 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot 
na donesuvaweto, a ]e se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na Op[tina Vasilevo” . 
 

Бр.07-597/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.02.2014г.                                          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 
пренесување на правото на сопственост и 
владение на два автобуси SANOS на ЈПКД 
,,Турија “ Василево, 
 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.02.2014 
година. 
 

 
Бр.08-598/2                                           Општина Василево 
26.02.2014 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 10 

od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21 став 1 точка 32 
od Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben 
glasnik na Op[tina Vasilevo " br.04/03, 
бр.08/06 и 09/10),  Советот на општина Василево 
na svojata redovna sednica одржана на 
26.02.2014 година ја донесе следната  
 

 
 

 
ODLUKA 

za пренесување на правото на сопственост и 
владение на два автобуси SANOS на ЈПКД 

,,Турија “ Василево 
 

~len 1 
 

                   So ovaa Odluka на ЈПКД ,,Турија “ 
Василево му се пренесува правото на сопственост 
и владение на  два автобуси - марка ,, SANOS” кои 
се во сопственост на општина Василево. 
 

~len 2 
 
       Автобусите се марка ,, SANOS” тип   
115 а општина Василево ги доби во сопственост од  
Град Скопје врз основа на Договор бр.03-1001/3-10 
од 13.08.2012 година и Договор бр.03-1001/3-9 од 
13.08.2012 година . 

 
 

 
~len 3 

 
Ovaa Odluka vleguva vo sila од  denot 

na donesuvaweto a ќe se objavi  vo Slu`ben 

glasnik na Opшtina Vasilevo. 
 
 
 

Бр.07-598/1                           Sovet na op[tina Vasilevo 
26.02.2014г.  Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                                        Илчо Колев  s.r 
 
 
 

 

*    *    * 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за 
odobruvawe na finansiskи средства на  
ловечкото друштво ,,Фазан “ - Василево, 
 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 26.02.2014 
година. 
 

 

Бр.08-599/2                                           Општина Василево 
26.02.2014 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 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 26.02.2014 
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 30 
000 denari на ловечкото друштво ,,Фазан “ - 
Василево. 

 
 
 
 

 
~len 2 

 
                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se 
odobruvaat na ловечкото друштво ,,Фазан “ - 
Василево за организирање на традиционалната 
ловечка вечер која ќе се одржи на 08.03.2014 
година. 

 
~len 3 

                    
                    Finansiskite sredstva ]e se 
obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo za 
2014 godina 
 

~len 4 
 

Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot 
na objavувањето  vo Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo. 

 
 

Бр.07-599/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.02.2014г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 

 

*    *    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


