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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 opшtina Vasilevo  
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 
09/10) go donesuvam slednoto 

R E Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за 
долгорочно домашно задолжување на 
општина Василево во рамки на Проектот за 
подобрување на општинските услуги (MSIP), 
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
20.10.2016 godina 
 

 

Бр.09–1884/2          Општина Василево 
20.10.2016г.                              Градоначалник 
Василево                      Ванчо Стојанов с.р. 

 
 
 

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

Врз основа на член 20 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од 
Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. 
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14) и член 36 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Василево 
на седница одржана на 20.10.2016 година 
донесе 
 
 

О Д Л У К А 
За долгорочно домашно задолжување на 

општина Василево во рамки на Проектот за 
подобрување на општинските услуги (MSIP) 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува долгорочно 
домашно задолжување на Општина Василево, 
кое ќе се оствари преку потпишување на 
Договор за под-заем со Министерството за 
финансии, во рамки на средствата обезбедени 
со Проектот за подобрување на општинските 
услуги финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банка, во висина на 10.000.000 
денари, а со цел финансирање на капитален 
инвестиционен проект „Изградба на локална 

улица во н.м. Нова Маала и реконструкција 
на локална улица во н.м. Пиперево, во 
општина Василево“.  
 

Член 2 
Задолжувањето ќе се реализира по пат на 
домашно долгорочно препозајмување преку 
Проектот за подобрување на општинските 
услуги, финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банка, под следниве услови: 

- каматна стапка: шест месечен EURIBOR 
со вaријабилен распон 

- рок на отплата: пет години и шест 
месеци (5,5 години) 

- грејс период: 1 години 
- Последниот датум на отплата на заемот 

нема да биде подоцна од 15.02.2022 
година 

 
Член 3 

Проценетата вредност на проектот изнесува 
12.072.084 денари. За целосно затварање на 
финансиската конструкција на проектот 
општината ќе обезбеди сопствено 
кофинансирање во износ од 2.072.084 денари. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник 
на Општина Василево. 
 

Бр.08-1884/1                 Совет на општина Василево 
20.10..2016г.                                   Претседател,  
 Василево                                   Драги Митев  с.р. 
 
 
 
 

* *  * 

     Градоначалникот на општина Василево 
врз основа на член 132 точка 14 од законот за 
основно образование (,,Службен весник на 
РМ,,бр.103/08,31/10,116/10,156/10,18/11,51/11 
и 100/12) , член50 став 1 точка9 од законот за 
локална самуправа  ( ,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) , и член 38 од (Статутот на 
Општина Василево ,, бр.4/03,8/06 и 9/10) а 
врз основа на Предлогот  бр.02-500/2 од 
10.10.2016 година на Училишниот одбор при 
ООУ Гоце Делчев Василево ,ја донесе 
следната 

 
 

О Д Л У К А 
За избор на директор на ООУ Гоце  Делчев 

Василево 
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Член 1 
 Со оваа Одлука Градоначалникот 
на Општина Василево врши избор на 
директор  на ООУ ,,Гоце делчев’’  Василево 
за мандатен период од 4 (четири ) години 
сметано од денот  на донесување на оваа 
Одлука. 
 

Член 2 
               За  директор на ООУ ,, Гоце Делчев 
‘’ Василево се избира Емилија Котева 
наставник  во одделенска  настава  во ООУ ,, 
Гоце  Делчев ‘’ Василево за мандатен период 
од  4 (четири )години. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на најзиното донесување а ќе се објави 
во ,, Службен гласник на општина Василево 
‘’ . 
 

 

Бр.09–1828/2        Општина Василево 
14.10.2016г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 
 
 

* *  * 

Gradona~alnikot na op{tina 
Vasilevo vrz osnova na ~len 45 od 
Zakonot za ustanovite (“Slu`ben vesnik 
na RM” br.32/2005), ~len 123 to~ka 10 od 
Zakonot za za{tita na decata (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.23/2013,44/2014 i 
144/2014)  ~len 50 stav 1 to~ka 16 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 
38 od Statutot na op{tina Vasilevo 
(“Slu`ben glasnik na Op{tina 
Vasilevo” br.4/03, 8/06 i 9/10) go donese 
slednoto  
 

R E [ E N I E 

za neizbor na direktor na JOUDG “Prva 
radost”  Vasilevo - op{tina Vasilevo 

 
 
1.So ovaa Re{enie ne se vr{i izbor na 
direktor na JOUDG “Prva radost”  
Vasilevo - op{tina Vasilevo po 
dostaveniot predlog  od Upravniot odbor 
na JOUDG “Prva radost”  Vasilevo - 
op{tina Vasilevo br.02-513/3 od 
30.09.2016 godina. 

 

2.Ovaa Re{enie vleguva vo sila so denot 
na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
Slu`ben glasnik na op{tina Vasilevo. 
 

O b r a z l o ` e n i e 
 Gradona~alnikot na op{tina 
Vasilevo so ovaa Re{enie ne  vr{i izbor 
na direktor na JOUDG “Prva radost”  
Vasilevo - op{tina Vasilevo po 
dostaveniot predlog  od Upravniot odbor 
na JOUDG “Prva radost”  Vasilevo - 
op{tina Vasilevo br.02-513/3 od 
30.09.2016 godina 
 Upravniot odbor na JOUDG “Prva 
radost”  Vasilevo - op{tina Vasilevo 
objavi javen oglas vo dva vesnici i po 
istekot na rokot za prijavuvawe 
dostavena e edna prijava  . Po 
razgleduvaweto na dokumentite od 
tri~lena komisija , Upravniot odbor na 
JOUDG “Prva radost”  Vasilevo - 
op{tina Vasilevo dostavi predlog br.02-
513/3 od 30.09.2016 godina do 
Gradona~alnikot na op{tina Vasilevo za 
izbor na direktor. 
 
 Gradona~alnikot na op{tina 
Vasilevo ne vr{i izbor na direktor 
bidej}i prijaveniot kandidat ne gi 
ispolnuva uslovite utvrdeni vo Javniot 
oglas i vo Zakonot za za{tita na decata 
(“Slu`ben vesnik na RM” 
br.23/2013,44/2014 i 144/2014) vo odnos na 
kriteriumot na rabotno iskustvo po 
diplomiraweto, kako eden od glavnite 
kriteriumi za izbor. 

So ogled na pogore izlo`enoto se 
odlu~i kako vo dispozitivot na ova 
re{enie. 

 
 Upatstvo za pravno sredstvo: 
Protiv ova Re{enie mo`e da se podnese 
`alba do Komisijata na Dr`avnata 
komisija za odlu~uvawe vo upravna 
postapka i postapka od raboten odnos vo 
vtor stepen.  
 
 
 

Бр.09–1815/2        Општина Василево 
17.10.2016г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Br.13                                Службен glasnik na Opшtina Vasilevo            20 октомври  2016g. 
 

 4 

* *  * 

 
Градоначалникот на општина 

Василево врз основа на член 28 од 
Законот за јавни набавки (,,Службен 
весник на РМ ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 
160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 
78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот 
за локална самоуправа  (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од 
Статутот на општина Василево 
(,,Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 
08/06 и 09/10), донесе 

 
РЕШЕНИЕ бр.20/2016 

за потреба од јавна набавка 
  

член 1 
Со оваа Решение се утврдува 

потреба од јавна набавка на горива за 
лесни возила за потребите на единицата 
за локална самоуправа - општина 
Василево за период од 1 (една) година 
(суксесивна набавка). 

 
Член 2 

Набавката ќе се спроведе по 
постапка со барање на прибирање на 
понуди со објавување на оглас преку 
ЕСЈН и завршува со електронска аукција 
во согласност со Законот за јавни 
набавки – Пречистен текст (,,Службен 
весник на РМ,, бр.27/16). 

 
член 3 

Проценетата вредност на 
набавката е 1.180.000 денари со ДДВ и е 
предвидена во Годишниот план за јавни 
набавки за 2016 година. 

 
член 4 

Критеруим за избор на 
најповолен понудувач е понуда со: 

- Најниска цена. 
               

член 5 
Постапката за набавката ќе ја 

спроведе Комисија за јавни набавки во 
општина Василево составена од 3 (три) 
члена, претседател и двајца членови на 
комисијата како и нивни заменици. 

 
член  6 

 Средствата за реализација на 
набавката се обезбедени од Буџетот на 
општина Василево. 
 
 
 

член 7 
За претседател и заменик 

претседател се именуваат: 
- Ристо Михаилов      -претседател; 
- Бранко Андонов-зам.претседател; 

 
За членови и нивни заменици се 

именуваат:: 
- Ацо Митев             - член; 
- Тони Ристов          - зам.член; 
- Убавка Стојчева   -член; 
- Велика Ѓоргевска –зам.член. 

 
член 8 

Оваа Решение влегува во сила од 
денот на донесување, а ќе се објави во  
“Службен гласник на општина Василево”. 

 

 
Бр.09–1731/1        Општина Василево 
21.09.2016г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

* *  * 

 
Градоначалникот на општина 

Василево врз основа на член 28 од 
Законот за јавни набавки (,,Службен 
весник на РМ ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 
160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 
78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот 
за локална самоуправа  (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од 
Статутот на општина Василево 
(,,Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 
08/06 и 09/10), донесе 

 
РЕШЕНИЕ бр.21/2016 

за потреба од јавна набавка 
  

член 1 
Со оваа Решение се утврдува 

потреба од јавна набавка на печатен 
материјал за  потребите на единицата за 
локална самоуправа - општина Василево 
за период од 1 (една) година (суксесивна 
набавка). 

Член 2 
Набавката ќе се спроведе по 

постапка со барање на прибирање на 
понуди со објавување на оглас преку 
ЕСЈН и завршува со електронска аукција 
во согласност со Законот за јавни 
набавки – Пречистен текст (,,Службен 
весник на РМ,, бр.27/16). 
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член 3 
Проценетата вредност на 

набавката е 354,000 денари со ДДВ и е 
предвидена во Годишниот план за јавни 
набавки за 2016 година. 

 
член 4 

Критеруим за избор на 
најповолен понудувач е понуда со: 

- Најниска цена. 
               

член 5 
Постапката за набавката ќе ја 

спроведе Комисија за јавни набавки во 
општина Василево составена од 3 (три) 
члена, претседател и двајца членови на 
комисијата како и нивни заменици. 

член  6 
 Средствата за реализација на 
набавката се обезбедени од Буџетот на 
општина Василево. 

член 7 
За претседател и заменик 

претседател се именуваат: 
- Ристо Михаилов      -претседател; 
- Бранко Андонов-зам.претседател; 
За членови и нивни заменици се 

именуваат:: 
- Боби Величковски  - член; 
- Тони Ристов            - зам.член; 
- Убавка Стојчева     -член; 
- Велика Ѓоргевска   –зам.член. 

 
член 8 

Оваа Решение влегува во сила од 
денот на донесување, а ќе се објави во  
“Службен гласник на општина Василево”. 

 
Бр.09–1840/1        Општина Василево 
14.10.2016г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

* *  * 

 
Градоначалникот на општина 

Василево врз основа на член 28 од 
Законот за јавни набавки (,,Службен 
весник на РМ ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 
160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 
78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот 
за локална самоуправа  (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од 
Статутот на општина Василево 
(,,Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 
08/06 и 09/10), донесе 

 
РЕШЕНИЕ бр.22/2016 

за потреба од јавна набавка  

член 1 
Со оваа Решение се утврдува потреба 

од јавна набавка на материјал и работа на 
машини за порамнување,асфалтирање и 
крпење на ударни дупки на делови од улици 
во населените места и локални патишта во 
општина Василево (сукцесивна набавка) за 
период од една година 

 
Член 2 

Набавката ќе се спроведе по 
постапка со барање на прибирање на 
понуди со објавување на оглас преку 
ЕСЈН и завршува со електронска аукција 
во согласност со Законот за јавни 
набавки – Пречистен текст (,,Службен 
весник на РМ,, бр.27/16). 

 
член 3 

Проценетата вредност на 
набавката е 1.770,000 денари со ДДВ и е 
предвидена во Годишниот план за јавни 
набавки за 2016 година. 

 
член 4 

Критеруим за избор на 
најповолен понудувач е понуда со: 

- Најниска цена. 
-  

член 5 
Постапката за набавката ќе ја 

спроведе Комисија за јавни набавки во 
општина Василево составена од 3 (три) 
члена, претседател и двајца членови на 
комисијата како и нивни заменици. 

 
член  6 

 Средствата за реализација на 
набавката се обезбедени од Буџетот на 
општина Василево. 
 

член 7 
За претседател и заменик 

претседател се именуваат: 
- Ристо Михаилов     - претседател; 
- Бранко Андонов зам.претседател; 
За членови и нивни заменици се 

именуваат:: 
- Боби Величковски  - член; 
- Тони Ристов            - зам.член; 
- Убавка Стојчева     -член; 
- Велика Ѓоргевска   –зам.член. 

 
член 8 

Оваа Решение влегува во сила од 
денот на донесување, а ќе се објави во  
“Службен гласник на општина Василево”. 

 
Бр.09–1844/1        Општина Василево 
17.10.2016г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 


