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glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben

РЕШЕНИЕ
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Се
прогласува
Заклучокот
за
престанок и верификација на мандат на член на
Совет,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
Бр.08–399/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

--------------------------------------Врз основа на член 155 од Изборниот
законик (“Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член
46 став 1 алинеја 2 од Законот за локална
самоуправа (“Сл. весник на РМ“. бр. 5/02), член
21 од Статутот на општина Vasilevo
(“Сл.гласник на општина Vasilevo “ бр.
/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево
на седницата одржана на ден 20.03.2018 год.
донесе:
З А К Л У Ч О К
ЗА PRESTANOK I ВЕРИФИКАЦИЈА НА
МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТ

1.На Sandra Ilieva i престанува
мандатот член во Советот на општина
Vasilevo, поради podnesena ostavka.
2. Мандатот член
престанува од 20.03.2018 год.

на

Совет

mu

3. Се верификува мандатот на членот
на Советот на општина Vasilevo Atanas
Ristov.
4. Мандатот на именованиот ќе трае
до завршувањето на мандатот на
Советот.

Бр.08-399/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р
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Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

Бр.08-400/1
21.03.2018г.
Василево

РЕШЕНИЕ
Се
прогласува
Заклучокот
за
прифаќање на даденaта и потпишанaта свеченa
изјавa на член на Советот на општина Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.

Бр.08–400/2
21.03.2018г.
Василево

23 Mart 2018g.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-------------------------------------------------Врз основа на член 38 став 1 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/02) член 20 од Статутот на општина
Василево
(„Службен
гласник
на
ОВ“бр.04/03,08/06 и 09/10
) Советот на
општина Василево на својата седница одржана
на ден 20.03.2018 година го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на даденaта и потпишанata
свеченa изјавa на член на Советот на
општина Василево

Член 1
Со овој Заклучок се прифаќа даденaта и
потпишанa свеченa изјавa на член на Советот на
општина Василево Атанас Ристов.
Член 2
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prenoslivite zaboluvawa na teritorijata na
op[tina Vasilevo
izraboteno od JZU
Centar za javno zdravje Strumica.

** *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila со
denot na donesuvawe, a ќe se objavi vo
Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo.

РЕШЕНИЕ
Бр.08-401/1
21.03.2018г.
Василево

Se
proglasuva
Одлуката
za
usvojuvawe na Stru~noto mislewe za
sproveduvawe na preventivna dezinsekcija
za spre~uvawe i suzbivawe na vektor
prenoslivite zaboluvawa na teritorijata na
op[tina Vasilevo,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.

Бр.08–401/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

---------------------------------------------------Советот na opшtina Vasilevo vrz
osnova na ~len 36 stav 1 od Zakonot za
lokalna samouprava (''Slu`ben glasnik na
OV'' br.5/02)i ~len 21 став1 od Statutot na
opшtina Vasilevo - (''Slu`ben glasnik na
OV'' бр.04/03,08/06 и 09/10 ), na svojata
redovna sednica ја donese следната ,
ODLUKA
za usvojuvawe na Stru~noto mislewe za
sproveduvawe na preventivna dezinsekcija
za spre~uvawe i suzbivawe na vektor
prenoslivite zaboluvawa na teritorijata na
op[tina Vasilevo
^len 1
Se usvojuva Stru~noto mislewe za
sproveduvawe na preventivna dezinsekcija
za spre~uvawe i suzbivawe na vektor
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** *
Se proglasuva Одлуката за отпис и
расходување на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Василево,

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

шto Sovetot na opшtina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
Бр.08–402/2
21.03.2018г.
Василево

РЕШЕНИЕ

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

------------------------------------------------------Врз основа на член 34 од
Правилникот за сметководство за буџетите и
буџетските корисници („Службен весник на
Република Mакедонија” бр. 28/03) и член 21
од Статутот на општина Василево („Службен
гласник
на
општина
Василево”
бр.
04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина
Василево на својата редовна седница ја
донесе следната

Член 5
Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Василево ќе врши
увид во фактичката состојба на основните
средства и ситниот инвентар кои се
предлагаат за отпишување и расходување.
Комисијата ќе утврди како да се постапи
понатаму со отпишаните и расходуваните
основни средства и ситен инвентар (дали
истите да се отуѓат по пат на продажба, се
употребат за друга намена за потребите на
Општината или се уништат и исфлат на
отпад).
За својата работа Комисијата е должна да
состави Записник и истиот да го достави до
Градоначалникот на општина Василево.

Одлука
за отпис и расходување на основни
средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево.
Член 2
Отписот
и
расходувањето
на
основните средства и ситен инвентар се врши
на предлог на Комисијата за вршење на попис
на основните средства и ситен инвентар за
2018 година, поради нивна дотраеност или
неупотребливост.
Член 3
Бројот и видот на отпишаните и
расходуваните основни средства и ситен
инвентар се утврдува по спецификација , која
е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Отпишувањето и расходувањето на
основните средства и ситниот инвентар ќе го
врши Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Василево.
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Член 6

- право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни
средстваи ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за
друга намена за свои потреби во Буџетот на општина Василево и
- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства кои ќе се уништат и фрлат во отпад од
Буџетот на општина Василево.
Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Одделението за финансиски
прашања на општина Василево.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево”

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев

Бр.08-402/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р
** *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto
РЕШЕНИЕ

година,

Se proglasuva Одлуката za проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 20.03.2018 година.

Бр.08–403/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
-----------------------------------------------

Врз Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член
21 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево (Сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10)
Советот на Општина Василево на 07-та седница одржана на 20.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
За проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година
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Член 1
Со ова предлог одлука се врши проширување на средствата во Буџетот на општина Василево за 2018 година
на следниот начин:
Програма
Самофина.
Дотации
Донации
Кредити
Потставка
Се зголемуваат приходите на следните потставки
JD0 Изградба и реконструкција на локални
Патишта и улици
754 111 Други домашни задолжувања
0
0
0
1.700.000
и се распоредуваат на следните расходни потставки
JD0 Изградба и реконструкција на локални
Патишта и улици
482 120 Изградба на улици, патишта и улица
0
0
0
1.700.000
0
0
0
0

Бр.08-403/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 20.03.2018 godina

Бр.08–404/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), како и според член
21 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.10/2006 година),
Советот на Општина Василево на 07-та седница одржана на 20.03.2018 година, донесе
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ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2017 ГОДИНА

Вкупниот износ
изнесуваат:

Член 1
на планираните и остварените приходи и расходи во 2017 година
Планирани

Вкупни приходи
 даночни приходи
 неданочни приходи
 капитални приходи
 приходи од дотации
 трансфери
 донации

Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви

Реализирани

224.730.600

140.443.324

20.990.000
6.860.600
38.210.252
60.150.000
70.174.748
18.345.000

12.760.974
4.681.290
783.861
59.852.004
51.811.878
10.553.317

218.330.600

138.399.024

224.730.600
0

138.399.024
0

Дефицит
Финансирање

2.044.300
-2.044.300

Прилив

1.461.946

- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- депозити

4.288.112
-2.826.166

Одлив (отплата на главнина)

6.400.000

3.506.246

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2017 година изнесува
4.865.503 а по буџети изнесува
-Салдо на 31-12-2017

4.865.503 денари
9
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Салдо основен буџет
Салдо буџет дотации
Салдо буџет самофинасирачки активности
Салдо буџет донации
Салдо буџет кредити

2.304.737 денари
1.266.662 денари
1.292.067 денари
2.037 денари
0 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ
од 2.304.737 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево за
2018 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во
износ од 1.266.662 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина
Василево за 2018 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинасирачки активности во износ од 1.292.067 денари се пренесува како приход на
буџетот на самофинасирачки активности на општина Василево за 2018 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во
износ од 2.037 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на општина
Василево за 2018 година
.
Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:
Член 4
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година се
искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.
Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година ќе се
објави во “Службен гласник на општина Василево “.
Бр.08-404/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben

vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
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glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

67/07) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na
Op[tina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na
OV" br. 04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na
op[tina Vasilevo na svojata redovna
одржана sednica на 20.03.2018 година ја
donese,

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Заклучокот
за
усвојување на Годишен извештај на општина
Василево за 2017 година,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишниот извештај на
општина Василево за 2017 година

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 godina
Бр.08–405/2
21.03.2018г.
Василево

23 Mart 2018g.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

1.Se usvojuva Годишниот иzve[taj на општина
Василево за 2017 година.
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e Годишниот
иzve[taj на општина Василево за 2017 година.

------------------------------------------------------3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ]e se objavi vo "Slu`beni glasnik
na Op[tina Vasilevo
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7
od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 34
stav 2 alineja 4 od Zakonot za finansirawe
na edinicite na lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 61/04, 96/04 i

Бр.08-405/1
21.03.2018г.
Василево

11

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.
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** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) ~len 39
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

1.

РЕШЕНИЕ

Сe usvojuva Zavr[nata smetka br. 05112/1
od 23.02.2018 godina
na
JOУДГ“Прва Радост“ Василево za 2017
godina.

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

Se proglasuva Zaklu~okot za
usvojuvawe
na
Zavr[nata
smetka
JOУДГ„Прва Радост“ Василево за 2017
година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 godina
Бр .08-406/1
Василево
21.03.2018г.
Бр.08–406/2
Општина Василево Василево
21.03.2018г.
Градоначалник
Василево
Марјан Јанев с.р.

Совет на општина
Претседател,
Крсте Панев с.р.

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) ~len 39
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

------------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
9 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), и ~len
22 to~ka 29 od Statutot na Op[tina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br.
04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op[tina
Vasilevo na svojata redovna sednica
donese,

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Zaklu~okot za
davawe soglasnost na Извештајот за работа и
годишната сметка на JP “Turija” Vasilevo,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 godina

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Zavr[nata smetka
JOУДГ„Прва Радост“ Василево за 2017
година

Бр.08–407/1
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 11
to~ka 7 od Zakonot za javnite
pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M."
br 38/96) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na
Op[tina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na
OV" br. 04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na
op[tina Vasilevo na svojata redovna
sednica donese,

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Zaklu~okot za
davawe soglasnost na Одлуката за
распоредување на добивката остварена по
годишната сметка и финансискиот извештај за
2017 година na Upravniot odbor na JP
“Turija” Vasilevo,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 godina
.

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost na Извештајот за
работа и годишната сметка на JP “Turija”
Vasilevo

Бр.08–408/2
21.03.2018г.
Василево
1.Sovetot
na
op[tina
Vasilevo dava soglasnost na
Извештајот за
работа и годишната сметка на ЈП Турија
Василео за 2017 br. 03-133/3 od 27.02.2018
godina.

----------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
6 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 11
to~ka 8 od Zakonot za javnite
pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M."
br 38/96) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na
Opшtina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na
OV" br. 04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na
opшtina Vasilevo na svojata redovna
sednica donese,

2. Овoj Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавување во
Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-407/1
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost на Одлуката за
распоредување на добивката остварена по
годишната сметка и финансискиот
извештај за 2017 година na Upravniot
odbor na JP “Turija” Vasilevo

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) ~len 39
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
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Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na R.M." br 5/02), член 126 точка 1
алинеја 6 од Законот за основно образование
(сл.весник
на
РМ
бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12
) и ~len 22 to~ka 29 od Statutot na
Opшtina Vasilevo ("Slu`ben glasnik na
OV" br. 04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na
opшtina Vasilevo na svojata redovna
sednica donese,

1.Sovetot na opшtina Vasilevo dava
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор
на ЈПКД ,,Турија" Василево за распоредување
на добивката остварена по годишната сметка и
финансискиот извештај за 2017 година br. 02134/1 od 27.02.2018 godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot
na donesuvaweto a ќe se

objavi
vo
"Slu`beni
glasnik na Opшtina Vasilevo".

Бр.08-408/1
21.03.2018г.
Василево

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Zavrшnata smetka na
OОU “Атанас Нивичански” Нова Маала za
2017 godina

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

** *

2.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) ~len 39
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

Сe usvojuva Zavrшnata smetka na ОOU
“Атанас Нивичански” Нова Маала za 2017
godina.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot
na donesuvaweto a ќe se objavi vo
"Slu`beni
glasnik
na
Opшtina
Vasilevo".

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот za
усвојување на Завршната сметка на ООУ
,,Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2017 Бр.08-409/1
2121.03.2018г.
година,
Василево
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
Бр.08–409/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

** *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka
3 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) ~len 39
stav 1 od Statutot na opшtina Vasilevo
("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

-------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
1 od Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od
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Член 5
Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Василево ќе врши
увид во фактичката состојба на основните
средства и ситниот инвентар кои се
предлагаат за отпишување и расходување.
Комисијата ќе утврди како да се постапи
понатаму со отпишаните и расходуваните
основни средства и ситен инвентар (дали
истите да се отуѓат по пат на продажба, се
употребат за друга намена за потребите на
Општината или се уништат и исфлат на
отпад).
За својата работа Комисијата е должна да
состави Записник и истиот да го достави до
Градоначалникот на општина Василево.

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Одлуката за отпис и
расходување на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Василево,
шto Sovetot na opшtina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
.
Бр.08–410/2
21.03.2018г.
Василево

23 Mart 2018g.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

-------------------------------------------------Врз основа на член 34 од
Правилникот за сметководство за буџетите и
буџетските корисници („Службен весник на
Република Mакедонија” бр. 28/03) и член 21
од Статутот на општина Василево („Службен
гласник
на
општина
Василево”
бр.
04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина
Василево на својата редовна седница ја
донесе следната
Одлука
за отпис и расходување на основни
средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево.
Член 2
Отписот
и
расходувањето
на
основните средства и ситен инвентар се врши
на предлог на Комисијата за вршење на попис
на основните средства и ситен инвентар за
2018 година, поради нивна дотраеност или
неупотребливост.
Член 3
Бројот и видот на отпишаните и
расходуваните основни средства и ситен
инвентар се утврдува по спецификација , која
е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Отпишувањето и расходувањето на
основните средства и ситниот инвентар ќе го
врши Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Василево.
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Член 6
Донесување на ова Одлука ќе значи:
- право на евидентирање на паричната вредност
која би се стекнала со евентуална продажба
на некои основни средстваи ситен инвентар
и на основните средства и ситен инвентар
што општината ќе ги употребува за друга
намена за свои потреби во Буџетот на
општина Василево и
- право на отпишување на утврдената вредност
на основните средства кои ќе се уништат и
фрлат во отпад од Буџетот на општина
Василево.

Правото на евиденција и отпишување на
паричната вредност ќе ја спроведе Одделението
за финансиски прашања на општина Василево.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето
во „Сл. гласник на општина Василево”

Бр.08-410/1
21.03.2018г.
Василево

За утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура или сообраќајната
инфраструкура воопшто нема да се
предвиди и вклопување на бесправниот
објект-индивидуална станбена куќа на
к.п.бр.2061 во КО Василево

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto
РЕШЕНИЕ
Се прогласува Одлуката za утврдување
на потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
или
сообраќајната инфраструкура воопшто нема да
се предвиди и вклопување на бесправниот
објект-индивидуална
станбена
куќа
на
к.п.бр.2061 во КО Василево,

Член 1
Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
промена
на
трасата
на
сообраќајната
инфраструктура
или
сообраќајната
инфраструктура воопшто нема да се предвиди и
вклопување
на
бесправниот
објектиндивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во
КО Василево со право на користење на
барателот на легализацијата на бесправниот
објект лицето Блажо Глигоров од с.Василево.

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
.
Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

-------------------------------------------------Врз основа на член 4 став 1 од законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12;
53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14;124/15 и
129/15)и член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската
документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од
Статутот на општина Василево, Советот на
општина Василево ја донесе следната:

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

О Д Л У К А

** *

Бр.08–411/2
21.03.2018г.
Василево

23 Mart 2018g.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.

Бр.08-411/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

** *
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

-------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Одлуката
za
odobruvawe na finansiskи средства на
црковното настојателство при храмот св.Теофил
Струмички од с.Гечерлија,

Se
proglasuva
Одлуката
za
neodobruvawe na finansiskи средства на
Костаке Малинов од с.Нивичино,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
Бр.08–412/2
21.03.2018г.
Василево

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Бр.08–413/2
21.03.2018г.
Василево

-------------------------------------------------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 opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 20.03.2018 година
ја donese
следната,

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

-------------------------------------------------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 opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 20.03.2018 година
ја donese
следната,

ODLUKA
za неodobruvawe na finansiskи средства на
Костаке Малинов од с.Нивичино

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
црковното настојателство при храмот
св.Теофил Струмички од с.Гечерлија

~len 1
So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo не odobruva finansiski sredstva
на Костаке Малинов од с.Нивичино.

~len 1
So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 10.000,00 denari на црковното
настојателство
при
храмот
св.Теофил
Струмички од с.Гечерлија.

~len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-412/1
21.03.2018г.
Василево

23 Mart 2018g.

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na црковното настојателство при
храмот св.Теофил Струмички од с.Гечерлија за
изградба на гробишта во с. Гечерлија.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

~len3
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So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 7.000,00 denari на Диана Василева од
с.Василево.

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 godina
~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-413/1
21.03.2018г.
Василево

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Диана Василева од с.Василево за
основни животни потреби.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

~len3
Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 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 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto
РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Одлуката
za
odobruvawe na finansiskи средства на Диана
Василева од с.Василево,

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.
Бр.08-414/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

-------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
Бр.08–414/2
21.03.2018г.
Василево

23 Mart 2018g.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

РЕШЕНИЕ

-------------------------------------------------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 opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 20.03.2018 година
ја donese
следната,

Se
proglasuva
Одлуката
za
neodobruvawe na finansiskи средства на
Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ
од
с.Банско,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
Бр.08–415/2
21.03.2018г.
Василево

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
Диана Василева од с.Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

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

~len 1
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став 1 точка 43 od Statutot na opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 20.03.2018 година
ја donese
следната,

23 Mart 2018g.
-------------------------------------------------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 opшtina
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 20.03.2018 година
ја donese
следната,

ODLUKA
za неodobruvawe na finansiskи средства на
Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од
с.Банско

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
Ловечкото Друштво ,, Беласица ,, од
Струмица

~len 1
So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo не odobruva finansiski sredstva
на Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од
с.Банско.

~len 1
So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 6.000,00 denari на Ловечкото
Друштво ,, Беласица ,, од Струмица.

~len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.
Бр.08-415/1
21.03.2018г.
Василево

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Ловечкото Друштво ,, Беласица
,, од Струмица за организирање на
традиционалната Ловечка вечер во ресторанот
Вила Парк во Струмица.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

-------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

~len3
Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2018 godina
~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot
na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

РЕШЕНИЕ

Se
proglasuva
Одлуката
za
odobruvawe na finansiskи средства на
Ловечкото Друштво ,, Беласица ,, од Струмица,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
20.03.2018 година.
Бр.08–416/2
21.03.2018г.
Василево

Бр.08-416/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев 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

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р
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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

20.03.2018г.
Василево

Градоначалник
Марјан Јанев 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.03/2018
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна
набавка на услуги за осигурување на имотот на
општина Василево, имотот на ООУ Гоце Делчев
с. Василево, имотот на ООУ Атанас
Нивичански с.Нова Маала и имотот на ЈОУДГ
,,Прва радост“ Василево за период од 1 (една)
година.
Член 2
Набавката ќе се спроведе 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).

РЕШЕНИЕ БР.04/2018
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува
потреба од јавна набавка на услуги за
подготовка на техничка документација за
изградба на детска градинка во с.Ангелци
општина Василево

член 3
Проценетата вредност на набавката е
354,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2018
година.

Член 2
Набавката ќе се спроведе 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 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;
- Блажо Стоилков
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се именуваат:
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од денот
на донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Василево”.
Бр.09–393/1

23 Mart 2018g.

член 3
Проценетата вредност на набавката
е 236.000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2018
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

Општина Василево
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За претседател и заменик претседател
се именуваат:
- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков
зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат:
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
Бр.09–348/1
08.03.2018г.
Василево

23 Mart 2018g.
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 се
преку проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП во
рамките на ИПА фондот за рурални
инвестиции се обезбедени од светската
банка.
член 7
За претседател и заменик претседател
се именуваат:
- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков
зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат:
- Бранко Андонов - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев 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.05/2018
за потреба од јавна набавка

Бр.09–385/1
19.03.2018г.
Василево

член 1
Со оваа Решение се утврдува
потреба од јавна набавка за градежни
работи за реконструкција на дел од улица
од пошта до повеќенаменско игралиште во
Василево.
Член 2
Набавката ќе се спроведе според
процедурите
за
национално
јавно
наддавање како што е специфицирано во
Упатството на Светска банка..

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

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

член 3
Проценетата вредност на набавката
е 5,637,412 денари без ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2018 година.
член 4
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