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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 Решението за предлагање на член 
на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА“- Струмица 

 
 

Се објавува Решението за предлагање на 
член на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА“- Струмица донесено на редовната 
седница на Советот на Општина Василево, одржана на 
ден 31.08.2021 година. 
 
Бр.08-1272/2 
02.09.2021 год 
 
                                                           Општина Василево 
                                                                Градоначалник 
                                                                  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 31.08.2021 година, донесе  

 
 
                                            РЕШЕНИЕ 

 
За предлагање на член на Надзорниот одбор на 

Заедничкото Јавно претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“- Струмица 

 
1.За член на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња 
„АСТРА-ЛУНА“- Струмица, Советот на Општина 
Василево го предлага 
 
-Митко Јанев 
 
2.Оваа Решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
Бр.08-1272/1 
02.09.2021 година  
                                            Совет на Општина Василево 
                                                                         Преседател  
                                                                         Крсте Панев 
-------------------------------------------------------------------- 

 
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 давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 

ЈОУДГ Прва Радост Василево 
 

 
 

Се објавува Одлуката за давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 
ЈОУДГ Прва Радост Василево донесена на редовната 
седница на Советот на Општина Василево, одржана на 
ден 31.08.2021 година. 

 
Бр,08-1285/2 
02.09.2021 год 
                                                             Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     Марјан Јанев 
 
   ------------------------------------------------------------------ 

 
 
Врз основа на член 20 а и член 20 б од 

Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за 
вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ 
" бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 
95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за 
административни службеници („Службен весник на РМ" 
бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 
80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 
22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 
12/2020), Советот на општина Василево на својата 
редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе 

 
ОДЛУКА 

За давање согласност на Годишен план за 
вработување за 2022 година на ЈОУДГ Прва Радост 

Василево 
 

Член 1 
Се дава согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на ЈОУДГ Прва Радост 
Василево  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Василево. 

 
  Бр.08-1285/1                Совет на Општина Василево 
   02.09.2021год                             Претседател 
                                                      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 Заклучокот за давање на 
согласност на Одлуката на Управниот одбор на 

ЈОУДГ Прва радост Василево за прием на повеќе 
или помалку деца во група 
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Се објавува Заклучокот за давање на 

согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ 
Прва радост Василево за прием на повеќе или помалку 
деца во група донесен на редовната седница на 
Советот на Општина Василево, одржана на ден 
31.08.2021 година. 

 
Бр.08-1273/2 
02.09.2021 год 
                                                           Општина Василево 
                                                              Градоначалник 
                                                                Марјан Јанев 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
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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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

за давање на согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за прием на 

повеќе или помалку деца во група 
 

1.Советот на општина Василево дава согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост 
Василево за прием на повеќе или помалку деца во 
група . 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
Бр.08-1273/1 
02.09.2021.год               Совет на Општина Василево  
                                                        Претседател                  
                                                      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 Заклучокот за давање на 
согласност на Одлуката на Управниот одбор на 
ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на 

комисија за прием на деца во ЈОУДГ Прва Радост 
Василево и утврдување на поблиски критериуми за 

прием на деца 
 
 

Се објавува Заклучокот за давање на 
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ 
Прва радост Василево за утврдување на комисија за 
прием на деца во ЈОУДГ Прва Радост Василево и 
утврдување на поблиски критериуми за прием на деца 
донесен на редовната седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 31.08.2021 година. 

 
Бр08-1274/2 
02.09.2021 год 
                                                              Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

за давање на согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за 

утврдување на комисија за прием на деца во ЈОУДГ 
Прва Радост Василево и утврдување на поблиски 

критериуми за прием на деца 
 

1.Советот на општина Василево дава согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост 
Василево за утврдување на комисија за прием на деца 
во ЈОУДГ Прва Радост Василево и утврдување на 
поблиски критериуми за прием на деца . 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
Бр.08.1274/1 
02.09.2021 год 
                                             Совет на Општина Василево  
                                                           Претседател                  
                                                          Крсте Панев 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 

 
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 Заклучокот за давање на 
согласност на Одлуката на Управниот одбор на 
ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на 
почетокот и завршетокот на работното време на 

ЈОУДГ Прва Радост Василево 
 

Се објавува Заклучокот за давање на 
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ 
Прва радост Василево за утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време на ЈОУДГ Прва 
Радост Василево донесен на редовната седница на 
Советот на Општина Василево, одржана на ден 
31.08.2021 година. 

 
Бр.08-1275/2 
02.09.2021год 
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                                                             Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

за давање на согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за 

утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на ЈОУДГ Прва Радост Василево 

 
1.Советот на општина Василево дава согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост 
Василево за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на ЈОУДГ Прва Радост Василево . 
 
2.Овој Заклучок вле 
 
ва во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Василево“. 
 
Бр.08-1275/1 
02.09.2021 год 
                                            Совет на Општина Василево  
                                                          Претседател                  

                                       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 Заклучокот за усвојување на 
Годишен извештај  за работа на ООУ Атанас 

Нивичански Нова Маала за учебната 2020-2021 
година 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на 

Годишен извештај  за работа на ООУ Атанас 
Нивичански Нова Маала за учебната 2020-2021 година 
донесен на редовната седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 31.08.2021 година. 

 
Бр.08-1276/2 
02.09.2021год 
 
                                                              Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Годишен извештај  за работа на 
ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 

2020-2021 година 
 

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишен извештај  за 
работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за 
учебната 2020-2021 година. 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
Бр.08-1276/1 
02.09.2021 год 
 
                                             Совет на Општина Василево  
                                                         Претседател                  
                                                      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 Заклучокот за усвојување на 
Годишна програма за работа на ООУ Атанас 

Нивичански Нова Маала за учебната 2021-2022 
година 

 
Се објавува Заклучокот за усвојување на 

Годишна програма за работа на ООУ Атанас 
Нивичански Нова Маала за учебната 2021-2022 година 
донесен на редовната седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 31.08.2021 година. 

 
Бр.08-1277/2 
02.09.2021 год 
                                                              Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Годишна програма за работа на 
ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 

2021-2022 година 
 

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишна програма за 
работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за 
учебната 2021-2022 година. 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
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Бр.08-1277/1 
02.09.2021 год 
 
                                           Совет на Општина Василево  
                                                          Претседател                  
                                                    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 давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 

ООУ Атанас Нивичански Нова Маала 
 
 

Се објавува Одлуката за давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 
ООУ Атанас Нивичански Нова Маала донесена на 
редовната седница на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 31.08.2021 година. 

 
Бр.08-1278/2 
02.09.2021 год 
 
                                                              Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     Марјан Јанев 
 

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

 

В
а 

Врз основа на член 20 а и член 20 б од 
Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за 
вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ 
" бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 
95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за 
административни службеници („Службен весник на РМ" 
бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 
80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 
22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 
12/2020), Советот на општина Василево на својата 
редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе 

 
ОДЛУКА 

За давање согласност на Годишен план за 
вработување за 2022 година на ООУ Атанас 

Нивичански Нова Маала 
 

Член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување за 2022 година на ООУ Атанас 
Нивичански Нова Маала 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Василево. 
Бр.08-1278/1 
02.09.2021 год 

 

                                         Совет на Општина Василево 
                                                     Претседател 
                                                   Крсте Панев с.р 

к 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
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 Заклучокот за усвојување на 
Годишен извештај  за работа на ЈОУДГ Прва радост 

Василево за воспитна 2020-2021 година 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен 
извештај  за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за 
воспитна 2020-2021 година донесен на редовната 
седница на Советот на Општина Василево, одржана на 
ден 31.08.2021 година. 
 
Бр.08.-1279/2 
02.09.2021 год 
 
                                                              Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Годишен извештај  за работа на 
ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2020-2021 

година 
 

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишен извештај  за 
работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 
2020-2021 година. 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
Бр.08-1279/1 
02.09.2021 год 
 
                                             Совет на Општина Василево  
                                                         Претседател                                                                                                                     

                                    Крсте Панев с.р                                                                                                                                                                                                                         
 
к 

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

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
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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 Заклучокот за усвојување на 
Годишна програма за работа на ЈОУДГ Прва радост 

Василево за учебната 2021/2022 година 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна 
програма за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за 
учебната 2021/2022 година донесен на редовната 
седница на Советот на Општина Василево, одржана на 
ден 31.08.2021 година. 
 
Бр.08-1280/2 
02.09.2021 год 
 
                                                              Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Годишна програма за работа на 
ЈОУДГ Прва радост Василево за учебната 2021/2022 

година 
 

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишната програма за 
работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за учебната 
2021/2022 година. 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
Бр.08-1280/1 
02.09.2021 год 
                                              Совет на Општина Василево  
                                                          Претседател                  
                                                       Крсте Панев с.р                                                                                                                                                                                                                         

о 
     ------------------------------------------------------------------ 
 

 
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 давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 

ЈПКД Турија Василево 
 

Се објавува Одлуката за давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 
ЈПКД Турија Василево донесена на редовната седница 
на Советот на Општина Василево, одржана на ден 
31.08.2021 година. 

 
Бр.08-1281/2 
 02.09.2021 год                                                        

                                                           Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     Марјан Јанев 

 
 
------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Врз основа на член 20 а и член 20 б од 

Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за 
вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ 
" бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 
95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за 
административни службеници („Службен весник на РМ" 
бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 
80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 
22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 
12/2020), Советот на општина Василево на својата 
редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе 

 
ОДЛУКА 

За давање согласност на Годишен план за 
вработување за 2022 година на ЈПКД Турија 

Василево 
 

Член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување за 2022 година на ЈПКД Турија Василево 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Василево. 

 
Бр.08-1281/1 
02.09.2021 год 
                                         Совет на Општина Василево 
                                                         Претседател 
                                                     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 утврдување на места 
на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати 

за Локални избори 2021 година со обезбедени 
еднакви услови на сите организатори на изборната 

кампања во општина Василево 
 

Се објавува Одлуката за утврдување на места 
на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за 
Локални избори 2021 година со обезбедени еднакви 
услови на сите организатори на изборната кампања во 
општина Василево донесена на редовната седница на 
Советот на Општина Василево, одржана на ден 
31.08.2021 година. 

 
Бр.08.1282/2 
02.09.2021 год                   Општина Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     Марјан Јанев 
 
------------------------------------------------------------------ 
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Врз основа на член 22 од Статутот на Општина 
Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на 
општина Василево“ бр. 12/2020) а во согласност со 
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,
142/12,31/13,34/13,14/14,30/14,196/15,35/16,97/16,99/16,
136/16,142/16,67/17,125/17,35/18,99/18,140/18,27/19, и 
,,Службен весник на РСМ бр. 98/19; 146/19; 42/20; 
72/2020; 160/20; 74/21, Советот на општина Василево 
на својата редовна седница одржана на 31.08.2021 
година донесе 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на места на кои е дозволено да се 
истакнат изборни плакати за Локални избори 2021 

година 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 плакати со обезбедени услови за сите 
организатори на изборната кампања учесници во 
изборите за Локални избори 2021 година. 

Член 2 
Локаци за поставување се следните: 

- Во населено место Василево 

трафостаниците 2,3 и 4 ; 

- Во населено место Градашорци 

на трафостаница 2; 

- Во населено место Ангелци на 

трафостаница 2; 

- Во населено место Едрениково 

на трафостаница 1; 

- Во населено место пиперево на 

трафостаница 1 и 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; 

Член 3 
        Изборни плакати можат да се истакнат на 
електричните столбови во населените места. 
            Не е дозволено поставување плакати на 
електричните кабли од електричните столбови ,како и 
на мостовите во населениете места каде ги има. 

2.Начин на доделување на локации за поставување 
на изборни плакати 

Член 4 
Утврдените локации наведени во член 2 од 

оваа Одлука се без надоместок 
Член 5 

Општината ќе го изврши обележувањето на 
местата за поставување на секој подносител на листи 
пооделно. 

Обележувањето 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. 

Член 7 
 Не се дозволува лепење на изборни 
плакати на културно-историски споменици ,дрвја во 
населените места во општина Васолево. 

Член 8 
 Уништувањето на изборните плакати или 
лепење плаката врз плаката на други на други 
организатори изборната кампања е забрането. 

Член 9 
 Во колку организаторот на изборната 
кампања во рок на определен во член 8  став 2 од оваа 
Одлука не го острани сметот ,тоа ќе го стори ЈПКД 
,,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 од изборниот законик. 

Член 11 
                     Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесување ,ќе се објави во Службен гласник на 
ОВ,како и ќе се истакне на јавните места во општина 
Василево. 
 
Бр.08-1282/1. 
02.09.2021год 

 
                                            Совет на Општина Василево 
                                                            Претседател 
                                                         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 Заклучокот за усвојување на 
Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев 

Василево за учебната 2021-2022 година 
 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев 
Василево за учебната 2021-2022 година донесен на 
редовната седница на Советот на Општина Василево, 

одржана на ден 31.08.2021 година. 
 

Бр.08-1283/2 
02.09.2021 год 
                                                           Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 
                                                                     Марјан Јанев 
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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 31.08.2021 година, донесе  

 
ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Годишна програма за работа на 
ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021-2022 

година 
 

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишна програма за 
работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 
2021-2022 година. 
 
2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
Бр.08-1283/1 
  02.09.2021 год   
                                      Совет на Општина Василево  
                                                              Претседател                  
                                                           Крсте Панев с.р                                                                                                                                                                                                                         

 
 

------------------------------------------------------------------ 
в
о 

 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 давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 

ООУ Гоце Делчев Василево 
 

Се објавува Одлуката за давање согласност 
на Годишен план за вработување за 2022 година на 
ООУ Гоце Делчев Василево донесена на редовната 
седница на Советот на Општина Василево, одржана на 
ден 31.08.2021 година. 

 
Бр.08-1284/2 
 02.09.2021 год                                                        
 
                                                             Општина Василево 
                                                                  Градоначалник 

                                                                     Марјан Јанев 
 
------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
Врз основа на член 20 а и член 20 б од 

Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за 
вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ 
" бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 
95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за 
административни службеници („Службен весник на РМ" 
бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 
80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и 
„Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 
22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 
12/2020), Советот на општина Василево на својата 
редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе 

 
ОДЛУКА 

За давање согласност на Годишен план за 
вработување за 2022 година на ООУ Гоце Делчев 

Василево 
 

Член 1 
Се дава согласност на Годишен план за 

вработување за 2022 година на ООУ Гоце Делчев 
Василево 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесување, а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Василево. 

 
Бр.08-1284/1 
02.09.2021 год 

 
 
                                         Совет на Општина Василево 
                                                         Претседател 
                                                          Крсте Панев с.р 

 
 

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