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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на
Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за усвојување на

Стручно мислење за спроведување на превентивна
дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор

преносливите заболувања на територијата на
општина Василево

Се објавува Одлуката за усвојување на
Стручно мислење за спроведување на превентивна
дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор
преносливите заболувања на територијата на општина
Василево, донесена на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.05.2021 година.

Бр.08-820/2 Општина Василево
31.05.2021 год Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член
22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20),
Советот на Општина Василево на својата редовна
седница одржана на ден 31.05.2021 година, донесе

Одлука
За усвојување на Стручно мислење за

спроведување на превентивна дезинсекција за
спречување и сузбивање на вектор преносливите
заболувања на територијата на општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се усвојува Стручното
мислење за спроведување на превентивна
дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор
преносливите заболувања на територијата на општина
Василево изработено од ЈЗУ Центар за јавно здравје
Струмица.

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила од денот на

објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр.08-820/1                      Совет на Општина Василево
31.05.2021 год.                             Претседател
Василево                                   Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на
Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за донесување на

Акционен план за ставање под контрола на векто-
преносливите заболувања со примена на

краткорочни и долгорочни мерки во Општина
Василево

Се објавува Одлуката за донесување на
Акционен план за ставање под контрола на векто-
преносливите заболувања со примена на краткорочни и
долгорочни мерки во Општина Василево, донесена на
седница на Советот на Општина Василево, одржана на
ден 31.05.2021 година

Бр.08-821/2 Општина Василево
31.05.2021 год Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член
22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20),
Советот на Општина Василево на својата редовна
седница одржана на ден 31.05.2021 година, донесе

Одлука
За донесување на Акционен план за ставање под
контрола на векто-преносливите заболувања со
примена на краткорочни и долгорочни мерки во

Општина Василево.

Член 1
Со оваа Одлука се донесува Акционен план

за ставање под контрола на векто-преносливите
заболувања со примена на краткорочни и долгорочни
мерки во Општина Василево.

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила од денот на

објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр.08-821/1                      Совет на Општина Василево
31.05.2021 год.                             Претседател
Василево                                   Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на
Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за одобрување на

финансиски средства на Ловечко друштво „Фазан“,
Василево

Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Ловечко друштво „Фазан“,
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Василево, донесена на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.05.2021 година.

Бр.08-822/2 Општина Василево
31.05.2021 год Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член
22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20),
Советот на Општина Василево на својата редовна
седница одржана на ден 31.05.2021 година, донесе

Одлука
за одобрување на финансиски средства на Ловечко

друштво „Фазан“, Василево

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски

средства во висина од 25.000 денари на Ловечко
друштво „Фазан“, Василево.

Член 2
Финансиските средства ќе се обезбедат од

Буџетот на општина Василево за 2021 година.

Член 3
Оваа Одлука стапува во сила од денот на

објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр.08-822/1                      Совет на Општина Василево
31.05.2021 год.                             Претседател
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на
Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за одобрување на

финансиски средства на Горан Коцев од
с.Едрениково

Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Горан Коцев од с.Едрениково,
донесена на седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 31.05.2021 година.

Бр.08-823/2 Општина Василево
31.05.2021 год Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член
22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20),
Советот на Општина Василево на својата редовна
седница одржана на ден 31.05.2021 година, донесе

Одлука
За одобрување на финансиски средства на Горан

Коцев од с.Едрениково

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски

средства во висина од 20.000 денари на Горан Коцев
од с.Едрениково.

Член 2
Финансиските средства ќе се обезбедат од

Буџетот на општина Василево за 2021 година.

Член 3
Оваа Одлука стапува во сила од денот на

објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр.08-823/1                      Совет на Општина Василево
31.05.2021 год.                             Претседател
Василево                                   Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на
Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за одобрување на

финансиски средства на Драге Илијев од
с.Едрениково

Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства  на Драге Илијев од
с.Едрениково, донесена на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 31.05.2021 година.

Бр.08-824/2 Општина Василево
31.05.2021 год Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член
22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20),
Советот на Општина Василево на својата редовна
седница одржана на ден 31.05.2021 година, донесе

Одлука
За одобрување на финансиски средства на Драги

Илијев од с.Едрениково

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски

средства во висина од 10.000 денари на Драге Илијев
од с.Едрениково.

Член 2
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Финансиските средства ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Василево за 2021 година.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила од денот на
објавување во „Службен гласник на општина
Василево“.

Бр.08-824/1                      Совет на Општина Василево
31.05.2021 год.                             Претседател
Василево                                   Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на
Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства на Сузана Таушанова за

лекување на Стефан Таушанов

Се објавува Одлуката за одобрување на
финансиски средства  на Сузана Таушанова за
лекување на Стефан Таушанов, донесена на седница
на Советот на Општина Василево, одржана на ден
31.05.2021 година.

Бр.08-825/2 Општина Василево
31.05.2021 год Градоначалник
Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22
од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20),
Советот на Општина Василево на својата редовна
седница одржана на ден 31.05.2021 година, донесе

Одлука
За одобрување на финансиски средства на Сузана

Таушанова за лекување на Стефан Таушанов

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува финансиски

средства во висина од 15.000 денари на Сузана
Таушанова од Струмица за лекување на Стефан
Таушанов.

Член 2

Финансиските средства ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Василево за 2021 година.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување
во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-825/1 Совет на Општина Василево
31.05.2021 год.                             Претседател
Василево                                   Крсте Панев с.р


