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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 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

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката за одобрување на
проект со кој општина Василево ќе аплицира за
средства одобрени од Европската инвестициона
банка,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 16.01.2012 godina

Бр.08-121/2
16.01.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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)
и член 21 точка 43 од Статутот на општина Василево
(,,Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10),
Советот на општина Василево на својата редовна
седница одржана на 16.01.2012 година ја донесе
следната
Одлука
за одобрување на проект со кој општина Василево ќе
аплицира за средства одобрени од Европската
инвестициона банка
Член 1
Проект со кој општина Василево ќе аплицира за
средства одобрени од Европската инвестициона банка е
,, Изградба на систем за фекална канализација на
Општина Василево- фекален канализационен систем за
с.Ангелци ,, .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во ,,Службен Гласник на
ОВ“.
Бр.07-121/1
16.01..2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r
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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 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
RE{ENIE
Se proglasuva Zаклучокот za usvojuvawe na
Годишniot Извештај за работа на Советникот-овластен
инспектор за култура,просвета и спорт,во областа на
образованието за 2011 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 16.01.2012 godina
Br.08-122/2
16.01.2012
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r.

------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15
od Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben
vesnik na R.M“ br 5/02) i ~len 21 to~ka 44 od
Statutot na Op{tina Vasilevo („Slu`ben glasnik
na OV“ br.04/03 бр.08/06 i br.10/06), Sovetot na
opшtina Vasilevo na svojata redovna sednica
odr`ana na den 16.01.2012 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишniot Извештај за работа
на Советникот-овластен инспектор за
култура,просвета и спорт,во областа на
образованието за 2011 година
1. Se usvojuva Годишniot Извештај за работа
на
Советникот-овластен
инспектор
за
култура,просвета
и
спорт,во
областа
на
образованието за 2011 година
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e i
Годишniot Извештај за работа на Советникотовластен
инспектор за култура,просвета и
спорт,во областа на образованието за 2011
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.07-122/1
16.01..2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r
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Градоначалникот на Општина Василево врз
основа на член 15 став 4 од Законот за просветна
инспекција („Сл. весник на РМ“ бр.52/05), го изготви
следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За работа на Советникот-овластен инспектор за
култура, просвета и спорт, во областа на
образованието за 2011 година

Годишниот
извештај
за
работа
на
Советникот-овластен
инспектор
за
култура,
просвета и спорт, во областа на образованието, е
изработен согласно одредбите од Законот за
просветна инспекција ( „Сл. Весник на РМ“, бр.
52/05 ), според кои овластениот општински
просветен инспектор го реализирал инспекцискиот
надзор во воспитно-образовните установи на
територијата на општина Василево.
Годишниот извештај е изработен за период
јануари-декември 2011 година.
1. Оцена за квалитетот на образовниот
процес и ефективноста преку евалуација на
работата на воспитно-образовните установи,
член 15 ст.5 точка 1 од Законот за просветна
инспекција („Сл. Весник на РМ“бр. 52/05 ).
Согласно Правилникот за начинот и
постапката за вршење на инспекциски надзор на
просветната инспекција („Сл. Весник на РМ“, бр.
86/06 ), во 2011 година во Општина Василево не е
извршена редовна, ниту вонредна интегрална
евалуација во ООУ„Гоце Делчев“с. Василево, затоа
што истата не е организирана преку Државниот
просветен инспекторат, ниту поради нивно барање,
ниту поради барање на надлежна институција, со
што се констатира дека квалитетот на воспитнообразовниот процес е на завидно ниво и истиот се
реализира според постоечките законски регулативи
и Годишната програма за работа на училиштето.
2. Општа оцена на состојбите од
аспектот на почитување на законитоста од
страна на воспитно-образовните установи, член
15 став 5 точка 2 од Законот за просветна
инспекција („Сл. Весник на РМ“бр. 52/05 ).
Од извршениот увид во извршувањето на
законите, другите прописи и општи акти е
констатирано дека воспитно образовната установа
- ООУ„Гоце Делчев“ с. Василево, основана од
Советот на Општина Василево, во голема мера го
реализира воспитно-образовниот процес согласно
соодветните закони и други прописи, како и
општите акти донесени на ниво на установата.
3. Податоци за бројот на извршени
надзори во воспитно-образовната установа –
ООУ„Гоце Делчев“ с. Василево, член 15 став 5

17 јануари 2012 g.

точка 3 од Законот за просветна инспекција („Сл.
Весник на РМ“ бр.52/05).
Во текот на 2011 година, овластениот
просветен инспектор извршил вкупно 07(седум)
инспекциски надзори.
4. Податоци за утврдените повреди и
изречените мерки.
Во текот на 2011 година, при вршењето на
инспекциските надзори во ООУ„Гоце Делчев“
с.Василево, овластениот просветен инспектор не
утврди повреда на законите, другите прописи и
општи акти при работењето на оваа воспитнообразовна установа.
Како резултат на тоа, овластениот
просветен инспектор не изрече ниту една предлогмерка, согласно неговите овластувања по член 29
став 1 точка 4 и 5 од Законот за просветна
инспекција („Сл. весник на РМ“, бр.52/05“).
Врз основа на известувањата, што
ООУ„Гоце Делчев“ – Василево ги достави до
овластениот просветен инспектор при општините:
Босилово, Василево и Ново Село, согласно член 52
од Законот за основно образование („Сл. весник на
РМ“ бр.103/08), овластениот просветен инспектор
започна постапка за поднесување на барање за
поведување на прекршочна постапка против 41
(четириесет и еден) родители на ученици, од кои:
против 28 (дваесет и осум) родители на ученици
поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка до Основниот суд во Струмица, а за 13
(тринаесет) родители на ученици донесе Заклучок
за запирање на постапката за поведување на
прекршочната постапка, применувајќи го член 174
од Законот за основно образование („Сл. весник на
РМ“ бр.103/08).
5.
Препораки
за
подобрување
на
состојбите во воспитно-образовниот процес.
Согласно надлежностите и овластувањата,
овластениот просветен инспектор подобрувањето
на состојбите во воспитно-образовниот процес го
гледа преку следниве препораки:
- доследно почитување и спроведување на
законите, другите прописи и општи акти;
- подобрување на условите за работа на воспитнообразовните установи;
- подобрување на услугите околу превозот на
учениците;
- организирање во врска со исхраната на учениците
(изградба на училишни кујни или по пат на тендер изнаоѓање на претпријатие или фирма која ќе ги
снабдува учениците со квалитетна и разновидна
храна);
- обезбедување на услови за формирање на
паралелки за целодневен престој на учениците;
- обезбедување на услови за продолжен дневен
престој на учениците;
- набавка и опремување на училиштето со
современи наставни нагледни средства;
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- избор на квалитетен наставен и ненаставен кадар
и сл.
Нормално, за подобрување на состојбите
во воспитно-образовниот процес потребни се и
одредени вонредни финансиски средства, кои
можат да се издејствуваат од Владата на
Република Македонија, од влади на странски
држави, од внатрешни и надворешни донатори и
други извори преку изработка на проекти од
областа на образованието. Секако, и Општина
Василево во буџетот за 2012 година би требало да
има планирано финансиски средства со кои ќе
помогне, во некоја мера, да се подобрат состојбите
во образованието на локално ниво.
Целите и задачите на овластениот
просветен инспектор во 2011 година беа насочени
кон:
- остварување увид во извршувањето на законите,
другите прописи и општи акти;
- остварување увид во условите за работа на
ОУ„Гоце Делчев“ с. Василево;
- остварување увид во запишувањето на
учениците;
- остварување увид во исхраната на учениците;
- остварување увид во условите за избор на
наставници и стручни соработници;
остварување увид (контрола) на средствата
стекнати од сопствени извори на училиштето и
- Покренување на прекршочна постапка против
родители на ученици, кои не им овозможуваат на
своите деца да посетуваат редовна настава
неоправдано повеќе од 30 дена.
Br.11-18/2
11.01.2012
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov 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 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
RE{ENIE
Se proglasuva Zаклучокот za usvojuvawe na
Годишniot Извештај за работа на Советникот-овластен
инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на
даноците на имот за период од 01.01.2011 година до
31.12.2011 година во општина Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 16.01.2012 godina
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Br.08-123/2
16.01.2012
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r.
----------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik
na R.M“ br. 5/02) i ~len 21 to~ka 44 od Statutot na
Op{tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“
br.04/03 бр.08/06 i br.10/06), Sovetot na op[tina
Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den
16.01.2012 godina donese,
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишniot Извештај за работа
на Советникот-овластен инспектор за надзор над
утврдувањето и наплатата на даноците на имот за
период од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година
во општина Василево
1. Se usvojuva Годишniot Извештај за работа
на Советникот-овластен инспектор за надзор над
утврдувањето и наплатата на даноците на имот за
период од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година
во општина Василево
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e i
Годишniot Извештај за работа на Советникотовластен
инспектор
за надзор над
утврдувањето и наплатата на даноците на имот
за период од 01.01.2011 година до 31.12.2011
година во општина Василево
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot
na donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`ben
glasnik na Op[tina Vasilevo“.
Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-123/1
16.01..2012г.
Василево

-------------------------------------ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОВТНИКОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД
УТВРДУВАЊЕТО И НАПЛАТАТА НА ДАНОЦИТЕ
НА ИМОТ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011 ГОДИНА ДО
31.12.2011 ГОДИНА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
Советник
утврдувањето и
активностите ги
даноците на имот

- овласрен инспектор за надзор над
наплатата на даноците на имот
оствааруваше согласно Законот за
(„Службен весник на РМ“ бр.61/04,

92/07 и 102/08):
и Законот за комунални такси
(„Службен весник на РМ“ бр.61/04, 64/05 и 92/07).
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За деловната 2011 година се издадени решенија
за утврдување на данокот на имот вкупно 2856 броја, а
решенија за утврдување на комунални такси за фирми се
издадени вкупно 254 броја, истите се доставени до
даночните обврзници, односно обврзниците на
комнална такса.Реализацијата на наплатата на данокот
на имот и комуналната такса е прикажано табеларно,
приложено кон извештајот.
Против решенијата за утврдување на
комуналните такси се поднесени 5 жалби , по истите е
излезено на лице место и записнички е точно утврдено
фактичката положба, по 4 е постапено во прв степен, по
1 (една) жалба е постапено во втор степен од страна на
Министерството за финансии-Сектор за второстепена
управна постапка, управни и судски спорови.
Против издадените решенија за утврдување на
данокот на имот се доставени 12 жалби по истите е
постапено во втор степен од страна на Министерството
за финансии-Сектор за второстепена управна постапка,
управни и судски спорови.
Донесени 6 решенија за ослободување од двојно
оданочување на данок на имот од страна на
Градоначалникот на општина Василево, по записник од
извршен увид на лице место од стана на даночниот
инспектор.
За обврските од деловната 2010 година, до
обврзниците на комунална такса се доставени опомени
за наплата на комунални такси за фирми-382 броја.
Издадени решенија за присилна наплата за
комунални такси за фирми 2 броја.
До обврзниците на данокот на имот за неплатен
данок на имот се доставени опомени за наплата на
данокот на имот 1993 броја.
Издадени решенија за присилна наплата за
данок на имот 198 броја.
Доставени решенија за присилна наплата на
данокот на имот до банките за извршуцвање, односно
наплата на долгот 78 броја.
За деловната 2011 година е извршена
идентификација на 15
откупни пунктови кои
дејствуваат повремено, за истите се изработени
решенија за наплата на таксата и доставени до
обврзниците.
Во
12
случаеви е извршено, инспекциски надзор за 2011
година за двојно издадени решенија за исти објекти,
односно оданочени двајца обврзници за исти објект,
односно извршен инспекциски надзор согласно член 87
став 5 од Законот за даноците на имот, за неправилно
или погрешно уплатен данок на имот.
Во предходно наведените случави е излезено на
лице место за што е точно утврдена фактичката
положба, донесени се решенија во кој едниот даночен
обврзник се одјавува од даночната евиденција како
даночен обврзник, а другиот останува во даночна
евиденција како даночен обврзник.
Изввршувањето
се
спроведува
согласно
законските одредби, а се работи за долгови на таксените
обврзници
обврската.

кој

доброволно

ја

немаат

подмирено
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Согласно законските одредби утврдувањењто и
наплатата на даноците на имот како и комуналната такса
за фирма (назив) врши општинската администрација.
Наплатата на пристигнатиот долг кој даночниот
обврзник не го платил доброволно во пропишниот рок ,
општинската администрација го извршува по присилен
пат (врши просолна наплата).
Пред пристапување
кон присилна наплата
општинската администрација му доставува писмена
опомена на даночниот обврзник за да го плати
даночниот долг, во рок од 8 (осум) дена од денот на
доставувањето на опомената.
Присилната наплата на даночниот долг се врши
врз основа на решение за присилна наплата, кое го
донесува градоначалникот на општината.
Правните
лица,
занаетчиите,
трговците
поединци за кои е утврдено дека работат спротивно на
законот на РМ. се пријавуваат до Државниот пазарен
инспекторат-подрачно
министерство-Струмица,
за
понатамошно постапување, односно легализирање на
истите.
Главна цел на даночната администрација е
комуналната такса и данокот на имот да бидат
наплатени, односно успешно да заврши процесот ма
собирањето на комуналната такса и данокот на имот кои
се трансферират како приход на буџетот.
Прибирањето на комуналната такса земено
процентуално е зголемено, исто и прибирањето на
данокот на имот земено процентуално е зголенено.
Br.11-17/2
11. 01.2012
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov 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 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
RE{ENIE
Se proglasuva Zаклучокот za usvojuvawe na
Годишniot Извештај за работа на урбанистикоградежниот инспектор за 2011 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 16.01.2012 godina
Br.08-123/2
16.01.2012
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r.

--------------------------------------
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik
na R.M“ br 5/02) i ~len 21 to~ka 44 od Statutot na
Op{tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“
br.04/03 бр.08/06 i br.10/06), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den
16.01.2012 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишniot Извештај за работа
на урбанистико-градежниот инспектор за 2011
година.
1. Se usvojuva Годишniot Извештај за работа на
урбанистико-градежниот инспектор за 2011 година.
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e i Годишniot
Извештај за работа на урбанистико-градежниот
инспектор за 2011 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.07-124/1
16.01..2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

ИЗВЕШТАЈ za 2011 godina
оd grade`en inspektor
Во текот на 2011 год. oд страна на градежниот
инспектор согласно законските пропис водена е
постапка за 64 предмети при Општина Василево.
Постапка е водена за изградба на помошни објекти
,семејни куќи и деловни објективо следните населени
места: Пиперево 3, Василево 7, Градашорци 9,
Ангелци1, Едрениково 1,Владевци 2, Радичево 2,
Дукатино2,Добрашинци3, Нова Маала3.
Од страна на градежниот инспектор изготвени
се следните управни акти:
62 записници за констатација , 29 Решенија за
отстранување на градбата, 4 заклучоци за извршување
(уривање на бесправно изградени објекти), за 9 странки
се донесени заклучоци за запирање на постапката
бидејки се стекнале со одобрение за градба, донесени се
и 7 заклучоци за неповедување на постапка по
поднесени преставки од странки , бидејќи не постојат
законски прописи за таков вид на преставки.
Покрај овие предмети вршени се редовни
контроли од страна на градежниот инспектор на
стопански објекти кои се во градба во стопанската зона
во с. Василево и с. Градашорци при што не се утврдени
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неправилности при изградбата на тие објекти односно се
со уредна техничка документација а изведувачите на тие
објекти се придржувале према законските прописи при
изградбата на тие објекти.
Во текот на 2011 год по ниту едно решение од
страна на странките нема изјзвено жалба до
второстепениот орган ( комисијата за решавање по
жалби во општина Василево ). За ниту еден предмет
нема покренато управен спор до Управен суд на
Република Македонија.
Исто така по 31 предмет е водено постапка од
страна на градежниот инспектор при што се извршени
контроли на лице место и се составени 31 записници за
констатацијаза, за 2 се известени странките дека е
постапено по нивното барање со известување, за 4 се
донесени заклучоци за прекин на постапката бидејки си
прибавиле одобрение за градба,2 постапиле по
решението на инспекторот и сами ја отстраниле
градбата, додека 13 барања се отфрлени со заклучок за
неповедување на постапка од страна на градежниот
инспектор како не основани или не надлежен.
Согласно своите надлежности градежниот
инспектор врши и редовна контрола на издадените
одобренија за градба како и на целокупната техничка
документација за градење дали се изработени и заверени
согласно законските прописи , како и дали за проектите
има лиценци и овластувања од страна на проектантите
за сите фази во проектот кој се одобрува за градење на
објектот, при што се изготвени 33 контролни записници
за издадените одобренија за градба за следните
објекти:за с. Пиперево 4 семејни куќи,с. Василево 7
семејни куќи и 3 деловни објекти, с. Градашорци 2
семејни куќи и 6 деловни објекти, с. Ангелци 2семејни
куќи, с. Владевци2 семејни куќи,с. Радичево 4 семејни
куќис. Добрашинци 1 семејна куќа и с. Чанаклија1
семејна куќа.
Према бројот на издадените одобренија за градба
33, во однос на претходната година е скоро двојно
поголем, што укажува дека полека се подобрува
дисциплината во однос на дивоградбата која полека да
исчезнува ,кое нешто се должи на постојаната контрола
од страна на градежниот инспектор.
Со донесување на законот за бесправно
изградени објекти од 24.02.2011год. во член 31
Постапката за отстранување на објектите од локално
значење согласно законот за градење во врска со
изградба на бесправни објекти , започнати пред
влегувањето во сила на законот ќе се запрат со денот на
влегување во сила на овој закон. Тоа значи дека ќе се
легализират сите започнати објекти за кои е водена
постапка од страна на градежниот инспектор.
Најголем недостаток е констатирано кај
урбанистичките планови кој се застарени и не се
прилагодени према новите законски прописи за што во
иднина треба да се посвети поголемо внимение и
пристапи кон ажурирење на подлогите и изработка на
детални урбанистички планови за населено место кој
треба во иднина да поседуват сите населени места. Со
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наменско користење на средствата од надоместокот за за
утврдување на правен статус на бесправно изградените
објекти.Со тоа ке се овозможи побрз процес на
урбанизација на населените места а со тоа ке се
овозможи побрз и по организиран развој на населените
места во општина Василево.
Оваа кокстатација на градежниот инспектор
е и од претходната 2010 год.
Br11-19/2
11.01.2012
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r.

*

*

Чlen 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1
odobruvaat
за
успешно
организирање
манифестацијата Ловечка Вечер.

se
на

Чlen 3
Finansiskite sredstva ]e se уплатат na
smetkata на ловното Друштво ,,Фазан,, Василево:
250008000001876 депонент Шпаркасе Банка.
Чlen 4
Finansiskite sredstva ]e se obezbedat
od Buxetot na op[tina Vasilevo za 2012 godina.

*

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
RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката за одобрување на
финансиски средства на
Ловното Друштво ,,Фазан,,
Василево за организирање на Ловечка вечер,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 16.01.2012 godina

Br08-125/2
16.01.2012
Vasilevo
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друштво ,,Фазан,, Василево vo iznos od 30 000 denari
за организирање на Ловечка Вечер.

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r

Чlen 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila осмиот ден oд
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo Slu`ben
glasnik na Op[tina Vasilevo.

Бр.07-125/1
16.01..2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r
*

* *

Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.136/07, 130/08, 97/10 i
53/11) i ~len 38 od Statutot na Op[tina Vasilevo
(“Slu`ben glasnik na OV” br.04/03, 08/06 i 09/10),
donese

------------------------------------RE{ENIE br.50/2011
za potreba od nabavka
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 16.01.2012 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskа средства на Ловното
друштво „Фазан“ Василево за организирање на
Ловечка вечер
Чlen 1
So ovaa Odluka Советот на op[tina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva на Ловното

^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka na maici so kratki rakavi za
potrebite na Op[tina Vasilevo.
^len 2
Nabavkata ]e se sprovede so barawe za
pribirawe na ponudi bez objavuvawe oglas, vo
soglasnost so Zakonot za javni nabavki („Slu`ben
vesnik na RM“ br.136/07, 130/08, 97/10 i 53/11).
^len 3
Ovaa nabavka ne e predvidena vo Godi[niot
plan za javni nabavki za 2011 godina i procenetata
vrednost na nabavkata e 60.000,00 denari.
^len 4
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Kriterium za izbor na najpovolen ponuduva~ e
ponuda so najniska cena:
- Cena
100 poeni
^len 5
Postapkata za nabavkata ]e ja sprovede
Komisija za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo
sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici.
^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Aco Mitev
- pretsedatel;
- Toni Ristov
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Bobi Veli~kovski - ~len;
- Slave Andonov
- zam.~len;
- Nikola Vitlarov
-~len;
- Ubavka Stoj~eva
-zam.~len.
^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot na
donesuvawe, a ]e se objavi vo “Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo”.
Br08-5619/1
15.11.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r
*

*

*

Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki
(“Slu`ben vesnik na RM” br.136/07, 130/08, 97/10 i
53/11) i ~len 38 od Statutot na Op[tina Vasilevo
(“Slu`ben glasnik na OV” br.04/03, 08/06 i 09/10),
donese
RE{ENIE br.51/2011
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka - rabota/stoki - otstranuvawe na
defekt i pu[tawe vo upotreba na trafostanica vo
m.v.Ta[libair KO Grado[orci.
^len 2
Nabavkata ]e se sprovede po postapka so
barawe za pribirawe na ponudi bez objavuvawe
oglas, vo soglasnost so Zakonot za javni nabavki
(“Slu`ben vesnik na RM” br.136/07, 130/08, 97/10 i
53/11).
^len 3
Ovaa nabavka ne e predvidena vo Godi[niot
plan za javni nabavki za 2011 godina na op[tinata i
procenetata vrednost na nabavkata e 200.000,00
denari.
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^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena
100 poeni

najpovolen

^len 5
Postapkata za nabavkata ]e ja sprovede
Komisija za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo
sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici.
^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Aco Mitev
- pretsedatel;
- Toni Ristov
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Slave Andonov
- ~len;
- Ubavka Stoj~eva
- zam.~len;
- Nikola Vitlarov
-~len;
- Bobi Veli~kovski -zam.~len.
^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot na
donesvuawe, a ]e se objavi vo “Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo”.
Br08-5643/1
16.11.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r
*

* *

Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.136/07, 130/08, 97/10 i
53/11) i ~len 38 od Statutot na Op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03, 08/06 i 09/10),
donese
RE{ENIE br.52/2011
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka - raboti- nabavka, transport na
razastiran [qunak i poramnuvawe na ulica vo
s.Nova Maala - op[tina Vasilevo.
^len 2
Nabavkata ]e se sprovede po postapka so
barawe za pribirawe na ponudi bez objavuvawe
oglas, vo soglasnost so Zakonot za javni nabavki
(“Slu`ben vesnik na RM” br.136/07, 130/08, 97/10 i
53/11).
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^len 3
Ovaa nabavka ne e predvidena vo Godi[niot
plan za javni nabavki za 2011 godina na op[tinata i
procenetata vrednost na nabavkata e 300.000,00
denari.
^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena
100 poeni

najpovolen

^len 5
Postapkata za nabavkata ]e ja sprovede
Komisija za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo
sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici.
^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Aco Mitev
- pretsedatel;
- Toni Ristov
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Ubavka Stoj~eva
- ~len;
- Slave Andonov
- zam.~len;
- Nikola Vitlarov
-~len;
- Bobi Veli~kovski -zam.~len.
^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot na
donesvuawe, a ]e se objavi vo “Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo”.
Br08-5644/1
16.11.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r
*

*

*

Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki
(“Slu`ben vesnik na RM” br.136/07, 130/08, 97/10 i
53/11) i ~len 38 od Statutot na Op[tina Vasilevo
(“Slu`ben glasnik na OV” br.04/03, 08/06 i 09/10),
donese
RE{ENIE br.53/2011
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka za rabota - ras~istuvawe na kanal vo
s.Grado[orci i odvoz na iskopaniot otpaden
materijal do deponija - Op[tina Vasilevo.
^len 2
Nabavkata ]e se sprovede po postapka so
barawe za pribirawe na ponudi bez objavuvawe
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oglas, vo soglasnost so Zakonot za javni nabavki
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.136/07, 130/08, 97/10 i
53/11).
^len 3
Ovaa nabavka ne e predvidena vo Godi[niot
plan za javni nabavki za 2011 godina na op[tinata i
procenetata vrednost na nabavkata e 300.000,00
denari.
^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena
100 poeni

najpovolen

^len 5
Postapkata za nabavkata ]e ja sprovede
Komisija za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo
sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici.
^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Aco Mitev
- pretsedatel;
- Toni Ristov
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Slave Andonov
- ~len;
- Ubavka Stoj~eva
- zam.~len;
- Nikola Vitlarov
-~len;
- Bobi Veli~kovski
-zam.~len.
^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot na
donesvuawe, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“.
Br.08-5645/2
16.11.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r.

* * *
Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.136/07, 130/08, 97/10,
53/11 i 185/11) i ~len 38 od Statutot na Op[tina
Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03, 08/06
i 09/10), donese
RE{ENIE br.1/2012
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka - uslugi izrabotka na Lokalna
urbanisti~ka planska dokumentacija za parcelite
KPbr.1160 i KP 1162 vo KO Vladevci - op[tina
Vasilevo i revizija na istata.
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^len 2
Nabavkata ]e se sprovede po postapka so
barawe za pribirawe na ponudi bez objavuvawe
oglas, vo soglasnost so Zakonot za javni nabavki
(“Slu`ben vesnik na RM” br.136/07, 130/08, 97/10,
53/11 i 185/11).
^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata e
150.000,00 denari i ]e bide vnesena vo Godi[niot
plan za javni nabavki za 2012 godina.
^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena
100 poeni

^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Aco Mitev
- pretsedatel;
- Toni Ristov
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Ubavka Stoj~eva
- ~len;
- Slave Andonov
- zam.~len;
- Nikola Vitlarov
-~len;
- Bobi Veli~kovski -zam.~len.
^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot na
donesvuawe, a ]e se objavi vo “Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo”.
Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r.
*

*

РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 –
5662/1 од 17.11.2011 година поднесено од Драги Ташев
од с. Нова Маала.

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства во износ
од 3000 денари

najpovolen

^len 5
Postapkata za nabavkata ]e ja sprovede
Komisija za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo
sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici.

Br08-4/1
03.01.2012
Vasilevo

17 јануари 2012 g.

*

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 – Пречистителен текст (
,, Службен гласник на ОВ“ бр 10/06), 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

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето
а ке се објави во Службен гласник на општина Василево
Br05-5662/2
26.12.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov 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 – Пречистителен
текст ( „Службен гласник на ОВ“ бр 10/06), 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 –
5663/1 од 17.11.2011 година поднесено од
Јанев
Димитрије од с. Василево.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства во износ
од 3000 денари
Член 3
Средствата ќе бидат префрлени на сметката на неговиот
внук Јанев Трајче: 290500011995628 депонент ТТК
Банка , ЕМБГ 0209993460008
Член 4
Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето
а ке се објави во Службен гласник на општина Василево
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Br11-19/2
26.12.2012
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov 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 – Пречистителен текст (
,, Службен гласник на ОВ “ бр 10/06), 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 –
5735/1 од 25.11.2011 година поднесено од Соња Митева
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
Br05-5735/2
26.12.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov 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 – Пречистителен текст (
,,Службен гласник на ОВ“ бр 10/06), 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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Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 –
5667/1 од 17.11.2011 година поднесено од Исмет
Мустафов 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
Br05-5667/2
26.12.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov 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 – Пречистителен текст (
,, Службен гласник на ОВ“ бр 10/06), 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 –
5734/1 од 24.11.2011 година поднесено од
Јован
Михаилов од с. Пиперево.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства во износ
од 3000 денари
Член 3
Средствата ќе се префрлат на сметката на име на Мирјан
Гоџиров .
Член 4
Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето
а ке се објави во Службен гласник на општина Василево
Br05-5734/2
26.12.2011
Vasilevo

Op[tina Vasilevo
Gradona~alnik,
Van~o Stojanov s.r.

РЕШЕНИЕ
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