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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 Zаклучокот za  usvojuvawe na  
полугодишниот извештај за работа на ООУ,,Гоце 
Делчев” за учебната 2012/13 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 27.02.2013 godina 
 

       Бр.08-562/2                                                 Општина Василево 
      27.02.2013 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), член 126 точка 1 алинеја 2 од Законот 
за основно образование (сл.весник на РМ  
бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) i ~len 
21 став 1 точка 29  od Statutot na Op{tina Vasilevo  
("Slu`ben glasnik na OV" бр.04/03 , бр.08/06 и 
бр.09/10), Sovetot na op{tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 27.02.2013 godina 
donese,  
 

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na  полугодишниот извештај за работа 
на ООУ,,Гоце Делчев” за учебната 2012/13 година 

 
 

1. Сe usvojuva полугодишниот извештај за работа 
на ООУ,,Гоце Делчев” за учебната 2012/13 
година. 

 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
полугодишниот извештај за работа на 
ООУ,,Гоце Делчев” за учебната 2012/13 година 

 
 

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

 

       Бр.07-562/1                              Sovet na op{tina Vasilevo 
       27.02.2013г.                                             Pretsedatel,                                                                                                                   
      Василево                                          Liljana Solarova s.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 Одлуката за учество на 
општина Василево во Предлог-проект поднесен до 
Бирото за регионален развој, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 27.02.2013 godina 
 

        Бр.08-563/2                                                Општина Василево 
       27.02.2013 г                                                   Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 

 

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

Советот na op{tina Vasilevo vrz osnova na 
~len 36 stav 1  od Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben glasnik na OV”  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  ),  na svojata redovna 
sednica одржана на 27.02.2013 година  ја donese 
следната ,  
 

 
ODLUKA 

za   u~estvoto na Op{tina  Vasilevo во Предлог-
проектот поднесен до Бирото за регионален развој 

 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na op{tina 
Vasilevo go opredeluva   u~estvoto na Op{tina 
Vasilevo vo Предлог-проектот поднесен до Бирото за 
регионален развој во процентуален износ од 35 % од 
вкупниот Буџет на Предлог-проектот. 
  

 
^len 2 

 Nositel na proektot e op{tina Vasilevo. 
 

^len 3 
 Proektnite aktivnosti po ovoj Predlog-
proekt se naso~eni kon изградба на мост на 
новомаалска река. 
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^len 4 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila  со denot na  
donesuvawe, a }e se objavi vo “Slu`ben glasnik na 
op{tina Vasilevo” . 
    

 

Бр.07-563/1                                     Sovet na op{tina Vasilevo 
27.02.2013г.                                                    Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                                 Liljana Solarova 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 учество на 
општина Василево во Предлог-проект поднесен до 
Бирото за регионален развој, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 27.02.2013 godina 
 

        Бр.08-564/2                                                Општина Василево 
       27.02.2013 г                                                    Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

Советот na op{tina Vasilevo vrz osnova na 
~len 36 stav 1  od Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben glasnik na OV”  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  ),  na svojata redovna 
sednica одржана на 27.02.2013 година ја donese 
следната ,  

 

ODLUKA 
za   u~estvoto na Op{tina  Vasilevo во Предлог-
проектот поднесен до Бирото за регионален развој 

 

^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na op{tina 
Vasilevo go opredeluva   u~estvoto na Op{tina 
Vasilevo vo Предлог-проектот поднесен до Бирото за 

регионален развој во процентуален износ од 20 % од 
вкупниот Буџет на Предлог-проектот.. 
  

 
^len 2 

 Nositel na proektot e op{tina Vasilevo. 
 

^len 3 
 Proektnite aktivnosti po ovoj Predlog-
proekt se naso~eni kon изградба на парк во 
с.Градошорци. 

^len 4 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila  со denot na  
donesuvawe, a }e se objavi vo “Slu`ben glasnik na 
op{tina Vasilevo” . 
 

Бр.07-564/1                               Sovet na op{tina Vasilevo 

27.02.2013г.                                                Pretsedatel,                                          
 Василево                                              Liljana Solarova 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 odobruvawe na 
finansiskи средства на Ловечкото 
друштво,,Фазан’’ Василево , 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 27.02.2013 godina 

 

 

        Бр.08-565/2                                                Општина Василево 
       27.02.2013 г                                                 Градоначалник 
        Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

 Вrz osnova na ~len 36 stav 1  od Zakonot za 
lokalna samouprava (“Slu`ben glasnik na OV”  
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  ),  
na svojata redovna sednica одржана на 27.02.2013 
година ја donese следната 

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 od Statutot na op{tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op{tina Vasilevo 
" br. 04/03,08/06 и 09/10  ),  Советот на општина  

ODLUKA 
za odobruvawe na finansiskи средства на Ловечкото 

друштво,,Фазан”Василево   
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~len 1 

                   So ovaa Odluka Советот на op{tina 
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 
35 000 denari на Ловечкото друштво ,,Фазан” Васиелво. 

 
~len 2 

                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se 
odobruvaat na Ловечкото друштво ,,Фазан” Василево за 
организирање на ловечка вечер. 
 

~len 3 

Finansiskite sredstva }e se уплатат 
na smetkata na Ловечкото друштво ,,Фазан” Василево. 
 

~len4 

        Finansiskite sredstva }e se obezbedat od 
Buxetot na op{tina Vasilevo za 2013 godina 
 

~len 5 
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 

donesuvaweto a }e se objavi  vo Slu`ben glasnik na 
Op{tina Vasilevo. 
 

 
Бр.07-565/1                                     Sovet na op{tina Vasilevo 
27.02.2013г.                                                       Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                                    Liljana Solarova 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 formirawe na 2 
(dve)Komisii za utvrduvawe i procenka na {teti 
nastanati od elementarnata nepogoda - silen 
poroen do`d во деновите 24, 25 и 26.02.2013 godina , 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 27.02.2013 godina 

 

      Бр.08-566/2                                                  Општина Василево 
     27.02.2013 г                                                    Градоначалник 
      Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

Vrz osnova na ~len 36  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 sednica   ја 
donese следната,  
 
 

O D L U K A 
Za formirawe na 2 (dve)Komisii za utvrduvawe i 

procenka na {teti nastanati od elementarnata 
nepogoda - silen poroen do`d во деновите 24.02.2013, 

25.02.2013 и 26.02.2013 godina 
 

1. So ovaa Odluka se opredeluva brojot na 
komisii koi }e utvrdat i procenat {teti 
nastanati od elementarnata nepogoda - silen 
poroen do`d во деновите 24.02.2013, 25.02.2013 и 
26.02.2013  godina {to ja zafati teritorijata na 
op{tina Vasilevo.    
 
2. Se formiraat 2 (dve) komisii pri {to ednata 
komisija }e vr{i utvrduvawe i procena na {teti 
nastanati na infrastrukturni objekti a drugata 
komisija }e vr{i utvrduvawe i procena na {teti 
nastanati vo doma}instvata i zemjodelskite 
posevi. 
 
3. Za pretsedatel i ~lenovi vo Komisijata za 
utvrduvawe i procena na {teti nastanati na 
infrastrukturni objekti se: 
 
- Nikola Vitlarov - pretsedatel - dr`aven 

slu`benik (dgi); 
- Бранко Андонов - ~len - dr`aven slu`benik; 
- Dim~e Mitev - ~len dipl. soobra}aen ing.od 

s.Grado{orci; 
 

  
4. Za pretsedatel i ~lenovi vo Komisijata za 
utvrduvawe i procena na {teti nastanati vo 
doma}instvata i zemjodelskite posevi se: 
 
- Il~o Kolev - pretsedatel - dipl.ing.agronom 

s.Piperevo; 
- Данаил Стаменов -~len - dipl.zemj.ing ; 
- Страшо Николов - ~len - земјодел.техничар; 
- Марјан Трајков - ~len - више земјодел.; 
- Мите Ѓорѓев - ~len - dipl.zemj.ing. 
- Митко Јанев- ~len - dr`aven slu`benik; 
- Блажо Стоилков - ~len - dr`aven slu`benik; 

 

  
 3. Komisiite se dol`ni da se pridr`uvat i 

rabotat spored Edinstvenata metodologija 
za procena na {teti od elementarni i drugi 
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nepogodi (“Slu`ben vesnik na RM” br.75/01) 
i Uredbata za na~inot na rabota na 
komisiite za procena i utvrduvawe na 
visinata na {teta nastanata od prirodni 
nepogodi, epidemii, epizotii, epifitotii i 
drugi nesre}i na Vladata na Republika 
Makedonija br. 19-4079/1 od 9 noemvri  2005 
godina (“Slu`ben vesnik na RM” br. 98/05). 

 
 
4. Komisiite se dol`ni da izrabotat 

poedine~en zapisnik po sekoe dostaveno 
barawe za {teta, kako i zbiren izve{taj za 
procenetite {teti na podra~jeto na op{tina 
Vasilevo - Elabotrat za procena na {teti od 
elementarna nepogoda - silen poroen do`d 
nastanati во деновите 24.02.2013, 25.02.2013 и 
26.02.2013  година koj go dostavuvaat do 
Sovetot  na op{tina Vasilevo za usvojuvawe. 

 
 
5. Dnevnici dobivaat nadvore{nite ~lenovi na 

Komisiite ~ija visina Sovetot na op{tina 
Vasilevo }e gi odredi na naredna sednica. 

   
 
6. Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 

donesuvaweto, a }e se  objavi vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Vasilevo,,. 

 
 
 Бр.07-566/1                                    Sovet na op{tina Vasilevo 
27.02.2013г.                                                Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                             Liljana Solarova s.r 

 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

 
Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 2506/1 од 26.12.2012 година поднесено 
од Зафиров Васе  од с.Василево . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 2000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 

      Бр.05-2506/2                                                Општина Василево 
       11.02.2013 г                                                     Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 
 

 
*    *    * 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 2512/1 од 26.12.2012 година поднесено 
од Исинова Бирсен  од с.Василево . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 1000 денари 
 

Член 3 
 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 

      Бр.05-2512/2                                                Општина Василево 
      11.02.2013 г                                                   Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 
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*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 2510/1 од 26.12.2012 година поднесено 
од Назифов Садула  од с.Василево . 
 

 
Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 2000 денари 
 

 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 

      Бр.05-2510/2                                                Општина Василево 
       11.02.2013 г                                                   Градоначалник 
        Василево                                                  Ванчо Стојанов с.р. 
 

 
 
 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,,  

 

Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 
09/10), а во согласност со извештајот на 
привремената Комисија за финансиска помош при 
Советот на  општина Василево (,,Службен гласник 
на ОВ'' бр. 14/09), Градоначалникот на општина 
Василево го донесе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 2511/1 од 26.12.2012 година поднесено 
од Сулев Арив  од с.Ангелци . 

 
Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 2000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 

      Бр.05-2511/2                                                Општина Василево 
       11.02.2013 г                                                   Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 

 

 
*    *    * 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 

Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 89/1 од 16.01.2013 година поднесено 
од Костадинова Ленче  од с.Василево . 
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Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 2000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 

      Бр.05-89/2                                                    Општина Василево 
       11.02.2013 г                                                  Градоначалник 
        Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 

 

 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 155/1 од 25.01.2013 година поднесено 
од Мустафов Ерсан  од с.Градошорци . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 2000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 

      Бр.05-155/2                                                  Општина Василево 
     11.02.2013 г                                                      Градоначалник                                   
     Василево                                                       Ванчо Стојанов с.р 
 
 

 
*    *    * 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 

Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 172/1 од 25.01.2013 година поднесено 
од Петре Митрев  од с.Василево . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 2000 денари. 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево. 
 
 

      Бр.05-172/2                                                  Општина Василево 
     11.02.2013 г                                                     Градоначалник 
      Василево                                                     Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 409/1 од 07.02.2013 година поднесено 
од Стојановски Ѓорѓе  од с.Чанаклија . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 3000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 

      Бр.05-409/2                                                  Општина Василево 
      11.02.2013 г                                                   Градоначалник 
      Василево                                                     Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 392/1 од 05.02.2013 година поднесено 
од Цанко Стаменов  од с.Градошорци . 
 

 
Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 3000 денари 
 

 

 
Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 

      Бр.05-392/2                                                  Општина Василево 
     11.02.2013 г                                                    Градоначалник 
     Василево                                                      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 184/1 од 28.12.2013 година поднесено 
од Иљазов Демир  од с.Василево . 
 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 2000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 

 

      Бр.05-184/2                                                  Општина Василево 
       11.02.2013 г                                                 Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 

 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
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формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 171/1 од 25.01.2013 година поднесено 
од Исинов Сејмин  од с.Градошорци . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 1000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 

      Бр.05-171/2                                                  Општина Василево 
       11.02.2013 г                                                   Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

*    *    * 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 
 

 
Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 173/1 од 25.01.2013 година поднесено 
од Манасиева Софка  од с.Чанаклија . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 3000 денари 
 

 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 

 
 
      Бр.05-173/2                                                  Општина Василево 
       11.02.2013 г                                                   Градоначалник 
        Василево                                                   Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

*    *    * 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник 
на РМ '' бр. 05/02), член 3 од Одлуката за 
формирање, мандатот, изборот на членови, како и 
начинот на работење на Комисијата за 
разгледување на барања за еднократна 
финансиска помош при Советот на општина 
Василево (,, Службен гласник бр. 13/2009 година'') 
член 73 став 3 од Статутот на општина Василево ( ,, 
Службен гласник на ОВ '' број 04/03,08/06, и 09/10), а 
во согласност со извештајот на привремената 
Комисија за финансиска помош при Советот на  
општина Василево (,,Службен гласник на ОВ'' бр. 
14/09), Градоначалникот на општина Василево го 
донесе следното 

 
РЕШЕНИЕ 

 

Член 1 

 Се одобрува барањето за финансиска 
помош бр. 03 - 152/1 од 25.01.2013 година поднесено 
од Соња Митева  од с.Василево . 
 

Член 2 

 Се одобрува барањето за финансиски 
средства во износ од 3000 денари 
 

Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 

 
      Бр.05-152/2                                                  Општина Василево 
     11.02.2013 г                                                     Градоначалник 
      Василево                                                     Ванчо Стојанов с.р. 


