
   Br.03                                          Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo           26 февруари  2013 g. 

 1 

    SLU@BEN  GLASNIK 

NA  OP{TINA  VASILEVO 

     Broj 03                   God.   XVI             26 февруари   2013 g.         primerokot e besplaten 

www.opstinavasilevo.gov.mk             opstina_vasilevo@yahoo.co.uk                                
              
 

 
Sodr`ina:                                                                       вонредна  седница 
 
 
Sovet na op[tina Vasilevo 

 

 
 

1. ЗАКЛУЧОК  за  усвојување на информацијата од елементарната непогода  - 
силен пороен дожд што ја зафати територијата на општина Василево...........02 
 
 

2. ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата во Буџетот на опшина 
Василево за 2013 година.......................................................................................03 
 

 
 



   Br.03                                          Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo           26 февруари  2013 g. 

 2 

 
*    *    * 

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 Заклучокот za usvojuvawe na informacijata od elementarnata nepogoda - 
silen poroen do`d [to ja zafati teritorijata na op[tina Vasilevo , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 25.02.2013 
godina 
 

 

       Бр.08-547/2                                                                                                                         Општина Василево 
       26.02.2013 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 R.M." br 5/02), ~len 21 od Statutot na Op[tina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na 
OV" br.4/03, 8/06 i 9/10), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata vonredna sednica odr`ana 
na den 25.02.2013 godina donese,  

 
  

 

ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na informacijata od elementarnata nepogoda - silen poroen do`d [to ja 
zafati teritorijata na op[tina Vasilevo  

 

 
1. Se usvojuva informacijata za elementarnata nepogoda - silen poroen do`d [to 

ja zafati teritorijata na op[tina Vasilevo na den 24.02.2013 godina iznesena od 
strana na gradona~alnikot na op[tina Vasilevo i ~lenovi na Sovetot na 
op[tina Vasilevo.  

 

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

 
 

       Бр.07-547/1                                                                                                       Sovet na op[tina Vasilevo 
       26.02.2013г.                                                                                                                       Pretsedatel,                                                                                                                  
       Василево                                                                                                                    Liljana Solarova s.r 
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ИНФОРМАЦИЈА 
за невремето кое ја зафати општина Василево на 24 и 25. 02 2013 година 

 
 

Попладне на 24 и ноќта на 25 02.2013 год. општина Василево беше зафатена од невреме при 
што за краток временски период наврнаа големи количини на дожд. Од обилните врнежи беа 
формирани големи буици и порои кои предизвикаа големи поплави и материјални штети на 
територијата на цела општина.  
Најмногу е погодено село Сушево каде од надојдениот Сушевски порој однесен е еден мост, околу 
150м метри од патот, другите мостови се поткопани и речното корито е изместено од својот тек. 
Искинати се водоводните и канализационите линии,  паднати се неколку бандери, и прекината е 
електричната мрежа. Направена е голема материјална штета и во селата Градашорци и Ангелци. 
Поплавено е дел од селото при што се поплавени повеќе куќи. 

- Во Дукатино е однесен еден мост. 
- Во с. Владиевци направена е голема штета во расадник за цвеќе. 
- Во Радичево изместено е речното корито и постои опасност од оштетување на куќи. 
- Во Добрашинци, поплавен е долниот дел од селото и пповеќе куќи се во вода. 
- Во Нова Маала отсечен е патот. 
- Во Висока Маала искинати се повеќе водоводни линии и оштетен е патот. 

 
Во целата општина поплавени се повеќе земјоделски површини: во Пиперево, Василево, 

Добрашинци, Градашорци, Ангелци, Чанаклија, Нова маала ... поплавени се повеќе од 1000 хектари. 
 

 

*    *    * 
 

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 i 09/10) go donesuvam slednoto 

 

R E { E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
општина Василево за 2013 година, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 25.02.2013 
godina 

 

        Бр.08-548/2                                                                                                                           Општина Василево 
        26.02.2013 г                                                                                                                               Градоначалник 
        Василево                                                                                                                              Ванчо Стојанов с.р. 
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----------------------------------------------------------------------- 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр 5/2002) а во врска сочлен 34 од Законот за Буџетите(Сл. весник на РМ бр. 64/2005, 2008), Советот на 

општина Василево одржа вонредна седницана ден 25.02.2013 година по повод невремето што ја 

зафати општината и ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2013 година 

 

 

 

Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево 

за 2013 година на следниот начин: 

 

Потпрограма и назив на попрограмата 

Потставка и опис на потставката                                        Буџет      Самофинан.    Дотации     Донации   Кредити 

       D00 ГРАДОНАЧАЛНИК 

       413110 Тековни резерви (разновидни расходи)                1.000.000         0                 0                   0                 0 
          FAA ПРОГРАМА ЗА УРЕДУАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ИНДУСТРИСКАТА 

          ЗОНА НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

      482120 Изградба на улица, патишта и автопати               - 1.000.000           0                 0                   0               0 

 

 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево 

и станува составен дел на Буџетот на општината за 2013 година. 

 

 

 

 Бр.07-548/1                                                                                                          Sovet na op[tina Vasilevo 
 26.02.2013г.                                                                                                                       Pretsedatel,                                               
 Василево                                                                                                                Liljana Solarova s.r 

 

 

 


