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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 

R E { E N I E 

 

 Se proglasuva Oдлуката za  давање согласност и 
овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно 
Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 
Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во 
врска соЗаконот за задолжување на Република Македонија со 
заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем 
по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за 
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 
154/2010), меѓу Општина Василево и Министерство за 
транспорт и врски на Република Македонија,  
  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 godina 
 

 

 

Бр.08-631/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Советот на општина Василево врз основа на член 22 
став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15  од  Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 15 став 1 
точка 4, член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Василево („Службен гласник на Василево“ број 04/03,08/06, и 
09/10 ), на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 
година  ја  донесе следната 
 

 О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување на 
Договор/и за грант, 

согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 
помеѓу  

Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во 

врска со  
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 

(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за 
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни 

води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 
154/2010), меѓу Општина Василево и Министерство за 

транспорт и врски на Република Македонија 
  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на 

Грдоначалникот на општина Василево за потпишување на 
Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за 
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со 
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за 
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 
154/2010), меѓу Општина Василево и Министерство за 
транспорт и врски на Република Македонија.  

Член 2 
Се задолжува и овластува Градоначалникот на 

општина Василево, да го потпише Договорот/ите за грант, кој 
ќе се склучи согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 
2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина 
Василево и Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија. 
 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево”.  
 

Бр.07-631/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                         Liljana Solarova 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 39 stav 1 od Statutot na 
op[tina Vasilevo  („Slu`ben glasnik na OV“  
br.04/03,08/06 i 09/10) go donesuvam slednoto 

- R E { E N I E 
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 Se proglasuva Oдлуката za  давање согласност 
и овластување  за измирување односно пренасочување 
на средства од буџетската сметка на Општина Василево,  
  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 godina 
 

 

 
Бр. 08-632/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

        Советот на општина Васиелво врз основа на 
член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15  од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 
15 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
Општина Василево („Службен гласник на општина Василево„ 
број 04/03,08/06, и 09/10), а во врска со одредбите од член 4 
став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ 
бр.62/05, 88/08 и 35/11), на својата  редовна седница одржана 
на 22.03.2012 година ја  донесе следната 
 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување  за измирување односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина 

Василево 
  

Член 1 
Во случај на непочитување на договорените услови, 

со оваа одлука се дава согласност и овластување на 
Градоначалникот на општина Василево за измирување на 
средства од буџетската сметка на Општина  Василево, во 
износ на искористените средства од Договорот/ите за грант, 
кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и 
Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), 
помеѓу Општина Василеви и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија, а во случај на непочитување 
на договорните услови. 
 

Член 2 
 
Се овластува Градоначалникот на Општина  

Василево да изврши измирување на средствата од буџетската 
сметка на општината, во износ на искористените средства од 
Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја 
извршува Министерство за финансии на Република 

Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка 
на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од 
дотациите кои треба да се распределат на Општина Василево  
до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно 
одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ 
бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

 
Член 3 

 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина  Василево”.  
 
 
Бр.07-632/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                         Liljana Solarova 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 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 

 

R E { E N I E 
 

 

 Se proglasuva Завршната сметка на Буџетот на 
општина Василево за 2011 година,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 godina 
 

Бр.08-633/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
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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 22 став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.10/2006 година), Советот на општина Василево на својата редовна 
седница на ден 22.03.2012 година донесе: 
 
 
 

З А В Р Ш Н А   С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА  2011 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
 

Вкупниот износ  на планираните и остварените приходи и расходи во 2011 година изнесуваат: 
 

    Планирани Реализирани 
 

Вкупни приходи 
 

100.525.440 
 

91.470.274 

- даночни приходи                             18.422.562 14.427.019 
- неданочни приходи                            4.911.811 3.894.691 
- капитални приходи                            9.100.000 10.779.163 
- приходи од дотации                        50.033.000 49.320.000 
- трансфери 14.473.545 12.063.804 
- донации 100.522 34.894 
- приходи од самофинансирање 3.484.000 950.703 

   

Вкупни расходи                                  
 

100.525.440 
 

92.275.672 

- утврдени намени                          100.525.440 92.275.672 
- резерви                                                

   
   

Дефицит                                             0 805.398 
Суфицит                                                                                        0 0 
   
Прилив                                                  0 805.398 

- продажба на хартии од вредност          
- приливи од домашен заем                
- приливи од странски заем                   
- други приливи                    805.398 
   

Одлив (отплата на главнина)                                                            
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ОПШТИНА - ВАСИЛЕВО Osnoven buxet 2011 Dotacii 2011 
Samofinasira~ki 
aktivnosti 2011   Donacii 2011 

Vkupno 
2011   

BUXET NA OP{TINA ВАСИЛЕВО 
Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija 

VI{OK NA PRIHODI 
  -884.610      -40.185      119.397      0      -805.398    

7 VKUPNI PRIHODI 46.907.918    41.164.677    50.033.000    49.320.000    3.484.000    950.703    100.522    34.894    100.525.440    91.470.274    

71Dano~ni prihodi  
18.422.562    14.427.019    0    0    0    0    0    0    18.422.562    14.427.019    

   

 

 

711 Danok od dohod, dobivka i od kapitalni dobivki 300.000    214.159                300.000    214.159    

   
 

 
712 Pridonesi od socijalno osiguruvawe                 0    0    

     713 Danoci na imot 4.661.112    5.231.169                4.661.112    5.231.169    

   

 

 

714 Doma[ni danoci na stoki i uslugi                 0    0    

   

 

 

715 Danok od me\unarodna trgovija i transakcii (carini i 
dava~ki) 

                0    0    

     716 Ednokratni posebni taksi                 0    0    

     717 Danoci na specifi~ni uslugi 12.461.450    8.981.691                12.461.450    8.981.691    

   

 

 

718 Taksi za koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 1.000.000                  1.000.000    0    

     719 Danok na finansiski transakcii                 0    0    

   72 Nedano~i prihodi 4.911.811    3.894.691    0    0    3.484.000    950.703    100.000    34.373    8.495.811    4.879.767    

     721 Pretpriema~. prihod i prihod od imot                 0    0    

     722 Globi, sudski i administrativni taksi 1.700.000    1.208.078          119.397        1.700.000    1.327.475    

     723 Taksi i nadomestoci 500.000    270.655        3.164.000    831.306        3.664.000    1.101.961    

     724 Drugi Vladini uslugi 800.000    255.337                800.000    255.337    

     725 Drugi nedano~ni prihodi 1.911.811    2.160.621        320.000    0    100.000    34.373    2.331.811    2.194.994    

   73 Kapitalni prihodi 9.100.000    10.779.163    0    0    0    0    0    0    9.100.000    10.779.163    

     731 Proda`ba na kapitalni sredstva                 0    0    

     732 Proda`ba na stoki                 0    0    

   
 

 
733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 9.100.000 10.779.163             9.100.000    10.779.163    

     734 Prihodi od dividendi                 0    0    

   74 Transferi i donacii 14.473.545    12.063.804    50.033.000    49.320.000    0    0    522    521    64.507.067    61.384.325    

   
 

 
741 Transferi od drugi nivoa na vlast  13.673.545    12.063.804    50.033.000    49.320.000            63.706.545    61.383.804    

     742 Donacii od stranstvo             522    521    522    521    

     743 Kapitalni donacii 800.000                  800.000    0    

   75 Doma[no zadol`uvawe 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
     751 Kratkoro~ni pozajmici vo zemjata                 0    0    

     752 Blagajni~ki zapisi                 0    0    

     753 Dolgoro~ni obvrznici                 0    0    

     754 Doma{no zadol`uvawe                 0    0    

     751 Kratkoro~ni pozajmici od zemjata                   0    

   76 Zadol`uvawe vo stranstvo 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

     761 Me|unarodni razvojni agencii                 0    0    

     762 Stranski vladi                 0    0    

     769 Drugi zadol`uvawa vo stranstvo                 0    0    

   77 Proda`ba na hartii od vrednost 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

     771 Proda`ba na hartii od vrednost                 0    0    

   78 Prihodi od otplata na zaemi 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

        781 Prihodi od naplateni dadeni zaemi                 0    0    
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ОПШТИНА - ВАСИЛЕВО Osnoven buxet 2011 Dotacii 2011 
Samofinasira~ki 
aktivnosti 2011   Donacii 2011 

Vkupno 
2011   

BUXET NA OP{TINA ВАСИЛЕВО Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija 
4VKUPNI RASHODI  46.907.918    42.049.287    50.033.000    49.360.185    3.484.000    831.306    100.522    34.894    100.525.440    92.275.672    
40 Plati i nadomestoci 11.115.000    10.407.678    41.946.500    41.779.290    0    0    0    0    53.061.500    52.186.968    

     401 Osnovni plati 6.820.000    6.512.700    30.620.854    30.499.096            37.440.854    37.011.796    

   
 

 
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.495.000    2.332.845    11.325.646    11.280.194            13.820.646    13.613.039    

     404 Nadomestoci 1.800.000    1.562.133                1.800.000    1.562.133    

   41 Rezervi i nedefinirani rashodi 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
     411 Finansirawe na novi prog/ potprog                 0    0    

     412 Postojana rezerva (nep. rashodi)                 0    0    

     413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)                 0    0    

   42 Stoki i  uslugi   14.866.750    13.320.203    8.086.500    7.580.895    3.354.000    831.306    100.522    34.894    27.258.962    22.508.700    

     420 Patni i dnevni rashodi 150.000    40.677        40.000      522    521    190.522    41.198    

     421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5.020.000    4.619.623    1.607.768    1.607.768    621.000          7.248.768    6.227.391    

     423 Materijali i siten inventar 1.200.000    1.190.270    770.358    770.358    1.060.000    377.768        3.030.358    2.338.396    

     424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.950.000    5.341.837    738.146    738.146    263.000          6.951.146    6.079.983    

     425 Dogovorni uslugi 1.275.000    933.304    4.970.228    4.464.623    1.340.000    453.538    100.000    34.373    7.685.228    5.885.838    

     426 Drugi tekovni rashodi 1.151.000    1.074.110        30.000          1.181.000    1.074.110    

     427 Privremeni vrabotuvawa 120.750    120.382                971.940    861.784    

   43 Tekovni transferi do vonb. fondovi 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

     431 Transferi do fondot za PIOM                 0    0    

     432 Transferi do AVR                 0    0    

     433 Transferi do Fondot za zdravstvo                 0    0    

   44 Tekovni transferi do ELS 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

     441 Dotacii od DDV                 0    0    

     442 Namenski dotacii                 0    0    

     443 Blok dotacii                 0    0    

     444 Dotacii za delegirani po oddelni nadle`nosti                 0    0    

   45 Kamatni pla}awa 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

     451 Kamatni pla]awa kon nerezidentni kreditori                 0    0    

     452 Kamatni pla]awa kon doma[ni kreditori                 0    0    

     453 Kamatni pla]awa kon drugi nivoa na vlast                 0    0    

   46 Subvencii i transferi 2.576.168    2.194.802    0    0    20.000    0    0    0    2.596.168    2.194.802    

     461 Subvencii za javni pretprijatija 620.000    600.000                620.000    600.000    

   
 

 
462 Subvencii za privatni pretprijatija                 0    0    

     463 Transferi do nevladini organizacii 1.450.000    1.196.020                1.450.000    1.196.020    

     464 Razni transferi 506.168    398.782        20.000          526.168    398.782    

   47 Socijalni beneficii 200.000    198.945    0    0    0    0    0    0    200.000    198.945    

     471 Socijalni nadomestoci 200.000    198.945                200.000    198.945    

     472 Pla]awa na beneficii od P.fond                 0    0    

     473 Pla]awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe                 0    0    

   
 

 
474 Pla]awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno 

osiguruvawe 
                0    0    

   48 Kapitalni rashodi 18.150.000    15.927.659    0    0    110.000    0    0    0    18.260.000    15.927.659    

     480 Kupuvawe na oprema i ma[ini 400.000    224.573                400.000    224.573    

     481 Grade`ni objekti 500.000    140.645                500.000    140.645    

     482 Drugi  grade`ni objekti 16.750.000    15.307.441        110.000          16.860.000    15.307.441    

     483 Kupuvawe na mebel                 0    0    

     485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 500.000    255.000                500.000    255.000    

     484 Strate[ki stoki i drugi rezervi                 0    0    

     485 Drugi  nefinansiski sredstva                 0    0    

     486 Finansiski sredstva                 0    0    

     487 Kapitalni transferi do vonbuxetski fondovi                 0    0    

     488 Kapitalni dotacii do ELS                 0    0    

   
 

 
489 Kapitalni subvencii za pretprijatija i nevladini 

organizacii 
                0    0    

   49 Otplata na glavnina 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
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Член 2 

 
           Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево  на 31.12.2011 година претставува разлика од 
дефицитот од тековната 2011 година (805,398) и од пренесениот вишок на приходи од претходната 2010 
година (1,616,167) и изнесува: 

 
                  -Салдо на 31-12-2011                                                                          624.271  денари 

         Салдо основен буџет                                                              459.708  денари 
         Салдо буџет дотации                                                                45.166  денари 
         Салдо буџет самофинасирачки активности                          119.397  денари 
         Салдо буџет донации                                                                       00  денари 
 

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 459.708 
денари се пренесува како  прилив на основниот буџет на општина Василево  за 2012 година. 

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 
45.166 денари се пренесува како  прилив на буџетот на дотации на општина  Василево за 2012 година.         

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинасирачки 
активности во износ од 119.397 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинасирачки активности 
на општина Василево за 2012 година.  

Разлика помеѓу остварени приходи и извршени расходи на буџетот на донации како прилив за 2012 
година нема.  
 

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 2011 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 2011 година ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Василево“.  
 
 
 
Бр.01-633/1                                                                                                                                         Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                                                                                                                                         Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                                                                                                                                      Liljana Solarova s.r 
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    план 2011 Остварено 31.12.2011 

ВКУПЕН БУЏЕТ 2010 
% на    

учество износ износ 

ВКУПНИ ПРИХОДИ   100.525.440 91.470.274 

даночни приходи   18.422.562 14.427.019 

неданочни приходи   4.911.811 3.894.691 

капитални приходи   9.100.000 10.779.163 

дотации   50.033.000 49.320.000 

трансфери   14.473.545 12.063.804 

донации   100.522 34.894 

Приходи од самофинансирање   3.484.000 950.703 

    

ВКУПНИ РАСХОДИ   100.525.440 92.275.672 

утврдени намени   100.525.440 92.275.672 

Резерви   0 0 

    

дефицит    0 805.398 

суфицит  0 0 

ПРИЛИВИ   0 805.398 

продажба на хартии од вредност (удели)   0 0 

приливи од домашни заеми   0 0 

приливи од странски заеми   0 0 

други приливи (вишок на дотации)   0 805.398 

        

ОДЛИВИ   0 0 

отплата на главница   0 0 

    

вишок на приходи на 31.12.2010    1.616.167 

    

вишок на приходи на 31.12.2011     624.271 
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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 

R E { E N I E 
 

 Se proglasuva Zаклучокот za usvojuvawe na Годишниот извештај на општина Василево за 2011 година,  
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 godina 
 

 

Бр.08-634/2                                                                                                                                            Општина Василево 
26.03.2012 г                                                                                                                                               Градоначалник 
Василево                                                                                                                                                 Ванчо Стојанов с.р 
 

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

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 67/07) i ~len 22 to~ka 42 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 одржана на 22.03.2012 
година го  donese следниот,  
 
 

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na Годишниот извештај на општина Василево за 2011 година 

 
1.Se usvojuva Годишниот иzve[taj на општина Василево за 2011 година. 
 
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e Годишниот иzve[taj на општина Василево 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.07-634/1                                                                                                                            Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                                                                                                                       Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                                                                                                                    Liljana Solarova s.r 
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ОПШТИНА  ВАСИЛЕВО  

 Предлагач: Градоначалник на општина Василе  
 Г- дин/ Ванчо Стојанов  
 Изготвувач: Одделение за финансиски прашањ 
 Служба за буџет при 0пштина Василево                                                                                 
 Преставник:   Ристо Михаилов 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА 

ВАСИЛЕВО ЗА 2011 ГОДИНА 

 

 

Март 2012 година  

АНЕКС 1 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
(СОСТАВЕН ДЕЛ НА ГОДИШНАТА/ЗАВРШНАТА СМЕТКА) 

 
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

 
ВОВЕД 

Општи информации 
 

Општина Василево е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на 
локална самоуправа. 

Правото на локална самоуправа се остварува преку претставници во органите на општината и со непо-
средно учество на граѓаните во одлучувањето, на начин и постапка утврдени со закон. 

Општината е правно лице со седиште во Василево 

Надлежност 
Општината самостојно, во рамките на законот и Статутот ги уредува и врши работите од јавен интерес 

од локално значење, утврдени со Законот за локална самоуправа, или друг закон, како и работите кои не се 
исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. 

Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење се: 

− Урбанистичко планирање, издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење, уре-
дување на просторот и на градежното земјиште; 

− Заштита на животната средина и природата, со преземање на мерки за заштита и спречување од 
загадување на водата, воздухот, земјиштето; 

− Локален економски развој, водење на локална економска политика; 
− Комунални дејности, пред се снабдување со вода за пиење, испорака на технолошка вода, пречи-

стување на отпадни води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање, транспорти-
рање на комунален цврст и технолошки отпад, изградба, одржување и реконструкција на локални 
патишата и друг вид комунални дејности; 
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− Култура, преку институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти; 
− Образование, основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во сора-

ботка со централната власт; 
− Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и домови за стари, социјал-

на грижа за инвалидните лица, деца со посебни потреби, деца без родители и друго; 
− Здравствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени организации, превен-

тивни активности, надзор над заразни болести; 
− Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разузнувања, природни непого-

ди; 
− Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици; 
− Надзор над вршењето на работите од нејзината надлежност. 
 
Организација и сметки 

 
Органи на општината се: 
− Советот и 
− Градоначалникот. 
 

Совет:  

Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните. 

Советот на Општината го сочинуваат 15 претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и 
слободни избори со тајно гласање. 

Мандатот на членовите на Советот трае четири години.  

Советот ги врши следните работи: 

− Го донесува статутот на општината и други прописи; 
− Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината; 
− Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамки-

те утврдени со закон; 
− Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината; 
− Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината; 
− Врши и други работи утврдени со закон. 

 

Седниците на советот се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш во три месеци, на барање на градо-
началникот или на барање на најмалку ¼ од членовите на советот. Советот може да работи ако на седниците 
присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на советот. Седниците на советот се јавни.  

Членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и 
дневните трошоци. 

Претседателот на советот се избира од редот на членовите на советот, со мандат од четири години. За 
претседател на советот е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на сове-
тот. 
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Градоначалник 

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност 
со закон за период од четири години. 

Градоначалникот ги врши следните работи: 

− Ја претставува и застапува општината; 
− Ја контролира законитоста на прописите на советот; 
− Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;  
− Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината;  
− Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината; 
− Избира директори на јавните служби кои се основани од општината, врз основа на јавен конкурс; 
− Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација; 
− Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените; 
− Врши други работи утврдени со закон и со статут. 
 
 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

 
Даночни приходи 
Даночните приходи претставуваат наплатени износи, и тоа по следните основи: 
− Данок на имот,  
− Данок на наследство и подарок,  
− Данок на промет на недвижности, 
− Комунални даноци  

во илјади денари 
  

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011
(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

Даноци на имот 4.661.112     5.231.170     4.365.610     
Даноци на специфични услуги 12.461.450   8.981.691     11.554.193   

17.122.562   14.212.861   15.919.803   

 
 
 
Согласно со одредбите од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и пооддел-

ните законски и подзаконски прописи (Закон за даноците на имот, Закон за комуналните такси, .....) се оствару-
ваат даночните приходи по основ на: 

− Персонален данок од доход кој опфаќа даноци од плати од лица вработени кај буџетски корисници, 
трговски друштва, јавни претпријатија, данок на плати остварени во странство, како и данок на до-
ход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност; 

− Данок на имот кој опфаќа данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на нед-
вижности;  

− Даноци на специфични услуги кои опфаќаат комунални такси за истакнати фирми, такси од реги-
страција на моторни возила, такса за јавно улично освeтлување, такса за користење на просторот 
пред деловни простории, надомест за комунално уредување на градежно земјиште и други кому-
нални такси и надоместоци; 
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Неданочни приходи 

 
Неданочните приходи претставуваат наплатени износи, и тоа по следните основи: 
− Претприемачки приход и други приходи од имот;  
− Други владини услуги 
− Други неданочни приходи 

во илјади денари 

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011
(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

Претприемачки приходи и други приходи 
од имот
Други владини услуги 800.000        255.337        365.134        
Други неданочни приходи 1.911.811     2.160.621     1.210.055     

2.711.811     2.415.958     1.575.189      
 
Општината Василево остварува неданочни приходи по основ на: 

 
− Такси и надоместоци што опфаќаат наплата на административни такси кои се наплаќаат за списи и 

дејствија кај органите на општините; 
− Административни такси и надоместоци што се однесуваат на приходи од закупнина од објекти и за-

купнина на опрема; 
− Други владини услуги што опфаќаат приходи од изработка на просторни и урбанистички планови, 

приходи од издавање на тендерска документација за учество на јавна набавка и 
− Други неданочни приходи односно приходи од наплатен надомест за користење тезги и останати 

неданочни приходи. 
 

Капитални приходи 
 

Капиталните приходи се остварени по основ на продажба на неизградено градежно земјиште во износ 
од 10,285,754 илјади денари (2010 -10,779,163 илјади денари). 
 
 

Трансфери и донации 
 
Трансферите и донациите се остварени по основ на дотации од буџетот на РМ трансфери од фондот 

за патишта, салдото од приходите на предходната година и проходите од ДДВ во износ од 61,383,804 илја-

ди денари (2010 - 61,982,023 илјади денари). 

 
Тековни расходи 
 
Плати, наемнини и надоместоци 
Средствата за плати, наемнини и надоместоци се остварени/извршени во Буџетот на Општина 

Василево, согласно одредбите од Законот за буџетите и другите законски и подзаконски прописи од областа 
на платите (Закон за исплата на платите во Р.М., Закон за плата и другите надоместоци на пратениците во Со-
бранието на Р.М. и другите избрани и именувани лица во Републиката, Закон за државните службеници, Закон 
за работните односи, итн.) и тоа по следните основи: 

− Основни плати;  
− Надоместок за годишен одмор;  
− Придонеси од плати и персонален данок 
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во илјади денари 

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011
(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

основни плати 37.440.854   37.011.796   34.481.700   
Придонеси од плати и персонален 
данок 13.820.646   13.613.039   12.764.870   

51.261.500   50.624.835   47.246.570    
 
Резерви и недефинирани расходи 

 
Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи за средствата кои се остварени/извршени 

во Буџетот на општина Василево, согласно одредбите од Законот за буџетите/Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа и Одлуката за извршување на буџетот на општината и тоа по основ на 
Тековни резерви. За оваа намена во 2011 година извршени се 00 илјади денари (2010 година - 28,800 илјади 
денари/претходна година).  

 
Стоки и други услуги 

 
Оваа позиција е проценета во висина на остварените/извршените износи во Буџетот на Општината 

Василево, и тоа по следните основи: 
− патни и дневни расходи, кои опфаќаат: хранарина (дневници), патни расходи, сместување и спо-

редните расходи за време на службен пат во земјата и странство;  
− комунални услуги, кои опфаќаат: струја, вода и канализација и други комунални услуги; 
− расходи за затоплување, кои опфаќаат набавка на течни горива за затоплување;  
− расходи за комуникација и транспорт кои опфаќаат: пошта, телефон и телефакс, горива и мазива, 

гуми внатрешни и надворешни и резервните делови;  
− материјали, кои опфаќаат: расходи за канцелариски материјали, учебници, списанија, весници и 

други изданија, копирање, печатење и издавање, ленти, касети и друго за АОП, средства за одржу-
вање на хигиена, алати и ситен инвентар, пијалоци, други прехранбени продукти, униформи и ра-
ботни облеки и обувки и други материјали; 

− тековно одржување, кои опфаќаат: расходи за сервисирање на леки коли и други возила, расходи 
за извршени тековни поправки на капиталните средства (основни средства), зградите, опремата, 
патиштата и другите видови капитални средства (поголемите поправки кои преставуваат расход за 
инвестиционо одружување не се искажуваат на ова конто);  

− договорни услуги, кои опфаќаат: расходи за адвокатски и други правни услуги, надомест за платен 
промет и банкарска провизија, осигурување на моторни возила, членарини во домашни организа-
ции и други договорни услуги;  

− други оперативни расходи, кои опфаќаат: репрезентација, расходи за одликувања, расходи за меѓу-
народни спортски натпревари и други оперативни расходи. 

 
во илјади денари 

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011

(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

Патни и дневни трошоци 190.522        41.198          268.375        
Комунални услуги 3.775.370     3.425.281     2.707.428     
Трошоци за затоплување 1.453.247     979.759        941.919        
Комуникација и транспорт 2.020.151     1.822.352     2.058.012     
Материјали 3.030.358     2.338.396     3.134.939     
Тековно одржување 6.951.146     6.079.983     5.101.535     
Договорни услуги 7.685.228     5.885.838     6.535.526     
Други оперативни трошоци 1.181.000     1.074.110     1.325.271     

26.287.022   21.646.917   22.073.005    
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Субвенции и трансфери 

 
Субвенции и трансфери се остварени/извршени во 2011 година, по основ на тековни трансфери, 

кои опфаќаат: 

− трансфери до невладени организации кои опфаќаат: плаќања до хуманитарни организации, транс-
фери до спортски клубови и до други непрофитни организации; 

 

во илјади денари 

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011

(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

Трансфери до невладини организации 2.596.168     2.194.802     1.485.583     
2.596.168     2.194.802     1.485.583      

 
 
 
Капитални расходи 
 
Купување на капитални средства 
Капиталните расходи се наменети за набавка на постојани средства и за истите се остварени/изврше-

ни средства од Буџетот на општина Василево, и тоа по следните основи: 
− мебел и канцелариска опрема што опфаќа средства за: купување на канцеларискиот мебел и ин-

форматичка опрема; 
− купување на моторни возила што опфаќа средства за купување на патничко возило; 
− припрема на проекти што опфаќа средства за: финансирање на расходите за изработка на студии 

и елаборати, мапи, техничка документација и дизајнирање договарања, неопходни за припрема на 
инвестиционите проекти и разни други студии и истражувања;  

 
 
во илјади денари 

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011

(тековна година)

Извршено 2010 
(претходна 
година)

Купување на канцелариска опрема 400.000        224.573        44.421          
Купување на машини
други градежни објекти 16.860.000   15.307.441   18.411.276   
купување на мебел

17.260.000   15.532.014   18.455.697    
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 
Актива  
 
Парични средства  
Паричните средства се проценети според номинален износ и ги опфаќаат паричните средства што се 

на сметката со состојба на 31.12.2011 година и изнесуваат 459,708 илјади денари (2010 -1,344,318 илјади де-
нари/претходна година). 

 
во илјади денари 

Опис
31 декември 2011 
(тековна година)

31 декември 2010 
(претходна 
година)

Сметка 459.708           1.344.318      
Благајна

Девизна сметка
459.708           1.344.318       

 
 
Краткорочни финансиски побарувања 
 
Краткорочните финансиски побарувања произлегуваат од ненаплатените побарувања од Надоместок 

за уредување на градежно земјиште, од закуп на деловни простории, од даноци на имот на физички и правни 
лица од комунална такса и други побарувања во вкупен износ од 10,980,674 илјади денари (2010-11,696,642 
илјади денари/претходна година). 
 

 
Финансиски и пресметковни односи 
 
Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 11,440,382 илјади денари и се резултат на паричните 

средства и краткорочните побарувања 
 

Пасива 
 
Финансиски и пресметковни односи 
Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 11,440,382 илјади денари и се резултат на  дел од 

вишокот на средства од предходната година и од временските разграничувања на средствата по основ на 
побарувањето 
 

 
Пасивни временски разграничувања 

 

во илјади денари 

Опис
31 декември 2011 
(тековна година)

31 декември 2010 
(претходна 
година)

Дел од вишокот на приходи пренесен во наредната 
година 459.708           1.344.318      
Други пасивни временски разграничувања 10.980.674      11.696.642    

11.440.382      13.040.960    
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ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

(СОСТАВЕН ДЕЛ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА) 
 

ОРГАН НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
 
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
 
Приходи 
 
Трансфери од други нивоа на власт  
Во Билансот на приходи и расходи на Органот на Општина Василево во 2011 година се искажани при-

ходи во износ од 42,049,286 илјади денари (2010 – 44,916,944 илјади денари/претходна година), кои претставу-
ваат трансферирани средства од Буџетот на Општината за финансирање на: платите на вработените во оп-
штинската администрација, надоместоците на членовите на Советот на Општината, набавката на стоки и услу-
ги, разни трансфери, социјални бенефиции, за капитални расходи наменети за урбанистичко планирање и уре-
дување на просторот.  
 

Тековни расходи 
 
Плати и надоместоци 
Средствата за плати и надоместоци се обезбедени од Буџетот на Општина Василево, согласно одред-

бите од Законот за буџетите и другите законски и подзаконски прописи од областа на платите („Закон за исп-
лата на платите во Р.М“, „Закон за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Р.М“ и дру-
гите избрани и именувани лица во Републиката, „Закон за државните службеници“, „Закон за работните одно-
си“, итн.) и тоа по следните основи: 

 
 
во илјади денари 

Опис
Дотирано од 
Буџет 2011 

(тековна година)

Извршено 2011
(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

основни плати 6.820.000     6.512.701     5.792.974     
Придонеси од плати и персонален 
данок 2.495.000     2.332.845     2.069.498     

9.315.000     8.845.546     7.862.472      
 
 
Средствата исплатени за плати и надоместоци се однесуваат на: 

− Основни плати на градоначалникот, државните службеници и други вработени во општинската 
администрација;  

− Надоместоци на членовите на советот (присуство на седници);  
− Персонален данок на доход од плата, и  
− Придонеси од плати за социјално осигурување кое ги содржи придонесите за Пензискиот фонд, 

Фондот за здравство, Агенцијата за вработување и останати придонеси од плати.  
 

Резерви и недефинирани расходи 
 
Од издвоените средства за постојана и тековна резерва во Буџетот на Општина Василево, во 2011 го-

дина се извршени 00 денари (2010 – 28,800 илјади денари/претходна година).       
Средствата од постојаната резерва се исплатени како помош за нема реализација, додека од тековни-

те резерви се исплатени средства на исто така нема реализација. 
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Стоки и други услуги 
 
Средствата исплатени за стоки и други услуги се обезбедени од Буџетот на Општина Василево, и тоа 

по следните основи: 
− патни и дневни расходи, кои опфаќаат: хранарина (дневници), патни расходи, сместување и споредни-

те расходи за време на службен пат во земјата и странство;  
− комунални услуги, кои опфаќаат: струја, вода и канализација и други комунални услуги; 
− расходи за затоплување, кои опфаќаат набавка на течни горива за затоплување;  
− расходи за комуникација и транспорт кои опфаќаат: пошта, телефон и телефакс, горива и мазива, гуми 

внатрешни и надворешни и резервните делови;  
− материјали, кои опфаќаат: расходи за канцелариски материјали, учебници, списанија, весници и други 

изданија, копирање, печатење и издавање, ленти, касети и друго за АОП, средства за одржување на 
хигиена, алати и ситен инвентар, пијалоци, други прехранбени продукти, униформи и работни облеки и 
обувки и други материјали; 

− тековно одржување, кои опфаќаат: расходи за сервисирање на лесни возила и други возила, расходи 
за извршени тековни поправки на капиталните средства (основни средства), зградите, опремата, пати-
штата и другите видови капитални средства (поголемите поправки кои преставуваат расход за инве-
стиционо одружување не се искажуваат на ова конто);  

− договорни услуги, кои опфаќаат: расходи за адвокатски и други правни услуги, надомест за платен про-
мет и банкарска провизија, осигурување на моторни возила, членарини во домашни организации и дру-
ги договорни услуги;  

− други оперативни трошоци. 
−  

во илјади денари 

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011

(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

Патни и дневни трошоци 150.522        41.198          220.846        
Комунални услуги 3.050.000     2.765.777     2.262.198     
Трошоци за затоплување 150.000        149.150        143.000        
Комуникација и транспорт 1.820.000     1.704.697     1.926.823     
Материјали 1.200.000     1.190.270     1.613.478     
Тековно одржување 5.950.000     5.341.837     4.666.663     
Договорни услуги 1.375.000     967.677        707.641        
Други оперативни трошоци 1.151.000     1.074.110     1.325.271     

14.846.522   13.234.716   12.865.920    
 
 
Субвенции и трансфери 
 
Направените расходи во 2011 година во износ од 2.194.802 илјади денари (2010–1.485.583 илјади де-

нари/претходна година) преку ставката субвенции и трансфери се однесуваат на трансфер на средства до 
јавното комунално претпријатије Турија од Василево, другите трансфери се однесуваат до физички и правни 
лица во вид на здруженија на граѓани и спортски клубови. 
 

во илјади денари 
Трансфери до невладини 
организации 1.450.000     1.196.020     640.720        
Разни трансфери 506.168        398.782        234.863        

1.956.168     1.594.802     875.583        
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Социјални бенифиции  
 
Преку позицијата социјални надоместоци се исплатени средства во износ од 198,945 илјади денари 

(2010-174,389 илјади денари/година) на лица за помош за најзагрозените категории во општина Василево.  
 

Капитални расходи 
 
Капиталните расходи се наменети за набавка на постојани средства и за истите се обезбедени средс-

тва од Буџетот на општина Василево, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи: 
− мебел и канцелариска опрема што опфаќа средства за: купување на канцеларискиот мебел и ин-

форматичка опрема за органите на управата; 
− купување на моторни возила што опфаќа средства за купување на патничко возило; 
− припрема на проекти што опфаќа средства за: финансирање на расходите за изработка на студии 

и елаборати, мапи, техничка документација и дизајнирање договарања, консултации и слично, не-
опходни за припрема на инвестиционите проекти и разни други студии и истражувања; 

  
Во илјади Денари 

Опис
Буџет 2011

(тековна година)
Извршено 2011

(тековна година)

Извршено 2010
(претходна 
година)

Купување на канцелариска опрема 400.000        224.573        44.421          
Купување на автомобили
Други градежни објекти 16.750.000   15.307.441   18.293.682   
Купување на мебел

17.150.000   15.532.014   18.338.103    
 
 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 
Актива 
 
Активни временски разграничувања 
Активните временски разграничувања се однесуваат на неизмирените обврски спрема добавувачите 

за пристигнати фактури/времени ситуации за месец декември 2011 година, пресметаните а неизмирени плати 
на вработените за месец декември 2011 година, во вкупен износ од 11,655,264 илјади денари (2010- 3,521,088 
илјади денари). 
 

Постојани средства 
  
Материјални средства  
 
Нематеријалните и материјалните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вред-

ност. Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност. Амортизацијата се прес-
метува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи пропишани со Номенклатурата на 
средствата за амортизација се додека вредноста на средствата не биде во целост надоместена. 

Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната табела: 
 
 

ОПИС Применети стапки во 2011 

  
Компјутери 20 % 
Опрема и мебел 12 % 
Возила 15 % 
Опрема за ПТТ сообраќај 25 % 
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Состојбата и промените на материјалните средства во 2011 година се прикажани аналитички по групи 

во табелата во продолжение на Образложенијата на овој извештај.  
 

 во илјади денари 

Опис
Градежни  
об јекти

Постројки  и  
опрема

Вкупно

Набавна  вредност:
Состојба  на  01 .01 .2011: 203 .692.621 5.281.455 208 .974 .076
Набавки  во  текот  на  годината 36 .792.693 908 .795 37 .701 .488
Вкупни  зголемувањ а : 36 .792.693 908 .795 37 .701 .488
Расходување 2 .888.319 188 .938 3 .077 .257
Вкупно  намалување : 2 .888.319 188 .938 3 .077 .257

Состојба  на  31 .12 .2011 237 .596.995 6.001.312 243 .598 .307

Исправка  на  вредност:
Состојба  на  01 .01 .2011: 21 .009.767 3.425.542 24 .435 .309
Амортизација  за  тековна  година 9 .039.276 1.027.388 17 .051 .164

Расходи  и  отуѓување 177.798 63.719  241 .517
Состојба  на  31 .12 .2011 8 .861.478 963 .669 16 .809 .647

Неотпишана  вредност на  31 .12 .2011 228 .735.517 5.037.643 226 .788 .660

Неотпишана  вредност на  31 .12 .2010 : 182 .682.854 1.855.913 184 .538 .767

 
Пасива  
 
Краткорочни обврски спрема добавувачи во земјата 
 
Оваа позиција е проценета во износ од 10.934.954 илјади денари во 2011 година ( 2010-3.838.735 илја-

ди денари/претходна година) и се однесуваат на обврски спрема добавувачите од правни и физички лица. 
 

Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените 
 
Пресметаните а неизмирените обврски за плати спрема вработените лица се однесуваат за месец Де-

кември 2011 година и истите изнесуваат 720.310 илјади денари (2010-682.273 илјади денари/претходна годи-
на). 

 
Извори на капитални средства 
 
Капиталот/изворите на средствата ги опфаќаат изворите на капиталните средства и другите средства 

како и залихите на материјали, резервните делови, ситниот инвентар и хартиите од вредност. 
Изворите за 2011 година е проценета според номинална вредност во вкупен износ од 210.301.520 илја-

ди денари и се состојат од: Градежни објекти и опрема. 
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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 { E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката  за измени, дополнување и проширување на   Буџетот на општина Василево за 2012 
година,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den  22.03.2012 godina 

 
 
Бр.08-635/2                                                                                                                                                   Општина Василево 
26.03.2012 г                                                                                                                                                     Градоначалник 
Василево                                                                                                                                                     Ванчо Стојанов с.р 
 
 

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

 
Врз основа  на член 36 став 1 точка 2 од Законот  за локална  самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 година), а во 
врска со член 34 од „Законот за Буџетите“ („Сл.весник на РМ“ бр.64/05, 4/08), Советот на општина Василево на седницата 
одржана на ден 22.03.2012 година ја донесе следната: 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
За измени ,дополнувања ипроширување на средствата во Буџетот на општина Василево за 2012 година 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и дополнување на приходното конто од 761112 на 754111,воедно се врши и проширување на средствата 
во Буџетот на општина Василево за 2012 година и тоа на       следниот начин: 
 
Се зголемуват приходите на следните потставки:                       Буџет         Самофин.         Донации     Дотации   Кредит 
725939 Останати неданочни приходи                                                                            300.000                     0                          0                       0                     0 
754111  Други домашни задолжувања                                                                                 0                          0                          0                       0              5.000.000 
 
761112  Задолжување кај Светска банка                                                                             0                           0                          0                       0            -5.000.000    
                                                                                                                                           _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                            300.000                     0                         0                        0                     0 

 
И се распоредуваат на  следните потпрограми и расходни потставки: 
 
Е00   ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА                                           
427110 Привремени вработувања                                                                                  300.000                    0                            0                       0                     0 
                                                                                                                                           300.000                    0                            0                       0                      0 
 
 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево и станува составен дел на 
Буџетот на општината за 2012 година. 
 
Бр.01-635/ 1                                                                                                                       Преседател на Советот на Општината 
26.03.2012г                                                                                                                                      ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
Василево                                                                                                                                             Лилјана Соларова 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 

R E { E N I E 
 

 Se proglasuva Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 
општина Василево за 2012 година,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den  22.03.2012 godina 
 
 
Бр.08-636/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 

----------------------------------------------------- 
 
 Врз основа на член 23 став 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на Р.М.“ бр 61/2004 и 96/2004), 
член 29-б став еден и членот 2 од Законот за 
исплата на плата и други надоместоци на 
пратеници во Собранието на РМ и другите избрани 
и именувани лица во Републиката („Службен 
весник на РМ“ број 42/2010 година и член 22 од 
Статутот на општина Василево („Службен гласник 
на општина Василево“ бр 10/06), при што имајки го 
во предвид Законот за Извршување на Буџетот на 
Република Македонија,  Советот на општина 
Василево на својата редовна седница на ден 
22.03.2012 година ја донесе следната:  
 
 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на општина Василево за 

2012 година 
 

Согласно препораките на Дописот од страна 
на Министерството за финансии сектор за 
буџет и фондови под број 07-55/2 од 03,02,2012 
година а во врска со членот 6 од Одлуката за 
извршување на буџетот за 2012 година која 
беше донесена од страна на советот на 
општина Василево (под број 01-6118/1 од 
28,12,2011 година), побараа да се изврши 
дополнување во одредбите за 
прераспределбата (пренамената) на 
средствата во тековниот буџет, имајки го во 

предвид ива се пристапи кон измени и 
дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот за 2012 година. 

 
Член 1 

 Се менува членот 6 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на општина Василево и 
гласи: 

 
При донесување на Одлука за 

прераспределба во рамките на одобрениот 
буџет (пренамената) на средствата во буџетот 
на општината, одобрените средства од буџетот 
на ниво на ставка во потпрограма и буџет, не 
можат да се намалат повеќе од 20% во однос 
на иницијалниот буџет. Што се однесува на 
Одлуката за прераспределба (пренамената) во 
делот на платите и надоместоците во рамките 
на буџетот не може да се зголемат со Одлука 
за прераспределба повеќе од 10% од 
основниот Буџет („Службен весник на РМ“ број 
64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, и 180/11).  

 
 Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесување а ќе се применува од 01,01,2012 
година по објавувањето  во „Службениот гласник 
на општина Василево“. 
 
Бр.01-636/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                         Liljana Solarova 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 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 { E N I E 

 

Se proglasuva Zаклучокот za усвојување на 
Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев“ Василево за 
2011 година , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 
godina 
 

Бр.08-637/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 

-------------------------------------------------- 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od 
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik 
na R.M“  br 5/02), ~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 одржана на 
22.03.2012 година го donese следниот,  

 
 

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na Zavr[nata smetka na OU „Goce 

Del~ev“  Vasilevo za 2011 godina  
 
 
      1. Сe usvojuva Zavr[nata smetka br. 03-92/1 od 
15.03.2012 godina na ОOU „Goce Del~ev“  Vasilevo za 
2011 godina. 
 
       2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`beni glasnik 
na Op[tina Vasilevo“ . 
 
 
Бр.07-637/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                   
Василево                                         Liljana Solarova 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 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 

R E { E N I E 
 

Se proglasuva Zаклучокот za davawe 
soglasnost na Извештајот за работа и годишната сметка  
за 2011 годинана JP „Turija“ Vasilevo  , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 godina 
 

 

Бр.08-638/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 
 
 
 

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

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 одржана на 22.03.2012 година го 
donese следниот,  
  

ZAKLU^OK 
za davawe soglasnost na Izve[tajot za rabota i 
godi[nata smetka za 2011 godina  na JP „Turija“ 

Vasilevo  
 

1.Sovetot na op[tina Vasilevo dava soglasnost na 
Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП Турија 
Василео за 2011 br. 08-164/1 od 28.02.2012 godina. 

 
 
 2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`beni glasnik 
na Op[tina Vasilevo“ . 
 
 
Бр.07-638/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                         Liljana Solarova 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 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 

R E { E N I E 
 

 Se proglasuva Заклучокот зa davawe 
soglasnost na Odlukaта na Upravniot odbor na JP 
„Turija“ Vasilevo за распоредување на добивката 
остварена по годишната сметка и финансискиот 
извештај за 2011 година,  
  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 
godina 
 

Бр.08-639/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 

---------------------------------------- 
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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 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 одржана на 22.03.2012 година го 
donese следниот,  
  
 

ZAKLU^OK 
za davawe soglasnost na Odluka na Upravniot odbor 

na JP „Turija“ Vasilevo  
 

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava 
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор на 

ЈПКД ,,Турија“ Василево за распоредување на 
добивката остварена по годишната сметка и 
финансискиот извештај за 2011 година br. 08-
166/1 od 28.02.2012  godina. 

 
  2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 
 na donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`ben
 glasnik“  na Opшtina Vasilevo. 
 
 
Бр.07-639/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                   
Василево                                         Liljana Solarova 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 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 

R E { E N I E 

 

 Se proglasuva Zаклучокот za  утврдување на 
потребата од реконструкција на просториите на Месната 
заедница во с.Сушево,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den  22.03.2012 godina 
 

Бр.08-640/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 1   od 
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik 

na R.M“  br 5/02), i ~len 21 став 1 точка 43  od 
Statutot na Op[tina Vasilevo  („Slu`ben glasnik 
na OV“  бр.04/03,08/06, и 09/10 ), Sovetot na op[tina 
Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den 
22.03.2012 godina donese,  
 

ZAKLU^OK 
za  утврдување на потребата од реконструкција на 
просториите на Месната заедница во с.Сушево 

 
1.Сe утврдува дека просториите на Месната 
заедница во с.Сушево се наоѓаат во тешка 
состојба и истите треба да се реконструираат. 

 
2. Градоначалникот на општина Васиелво врз 
основа на Програмите  и Законот за јавни 
набавки да преземе активности за 
реконструкција на  просториите на Месната 
заедница во с.Сушево 

 
3. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден  
od denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo  
„Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo“ . 

 
 
Бр.07-640/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                         Liljana Solarova 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 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 { E N I E 

 
 Se proglasuva Oдлуката za odobruvawe na 
finansiskи средства на Црковниот одбор од 
с.Едерниково, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 
godina 
 

Бр.08-641/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов 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 op[tina Vasilevo  („Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“  br.04/03,08/06, и 09/10 ),  Советот 
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на општина Василево na svojata redovna sednica 
одржана на 22.03.2012 година  ја donese следната,  
 
 

ODLUKA 
za odobruvawe na finansiskи средства на Црковниот 

одбор од с.Едерниково  
^len 1 

                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 
10 000 denari на Црковниот одбор од с.Едерниково. 

 
^len 2 

                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se 
odobruvaat na Црковниот одбор од с.Едерниково за  
доизградба на иконостасот и иконите при храмот 
Св.Вм.Георги од с.Едерниково. 

 
^len 3 

                    Finansiskite sredstva ]e se obezbedat od 
Buxetot na op[tina Vasilevo za 2012 godina 
 
 

^len 4 
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 

objavувањето  vo Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo. 

 
Бр.07-641/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                   
Василево                                         Liljana Solarova 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 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 

R E { E N I E 

 

 Se proglasuva Oдлуката za odobruvawe na 
finansiskи средства на Црковниот одбор од 
с.Седларци, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 22.03.2012 godina 
 

Бр.08-642/2                                           Општина Василево 
26.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов 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 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 22.03.2012 година  ја donese следната,  
 
 

ODLUKA 
za odobruvawe na finansiskи средства на Црковниот 

одбор од с.Седларци  
 
 

^len 1 
                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 
10 000 denari на Црковниот одбор од с.Седларци. 

 
^len 2 

                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se 
odobruvaat na Црковниот одбор од с.Седларци за  
реконструкција на тремот при храмот Св.Димитриј од 
с.Седларци. 

 
^len 3 

                    Finansiskite sredstva ]e se obezbedat 
od Buxetot na op[tina Vasilevo za 2012 godina 
 

 
^len 4 

Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 
objavувањето  vo Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo. 
 
 
Бр.07-642/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
26.03.2012г.                                            Pretsedatel,                                                  
Василево                                         Liljana Solarova s.r 
 
 
 

*    *    * 
 
 

Vrz osnova na ~len 28 od Zakonot  za javnite 
nabavki („Slu`ben vesnik na RM“  br. 
136/07,130/08,97/10 и 53/11) i ~len 38 od Statutot na  

 
Op[tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na 

OV“  br.04/03, 08/06и 09/10), Gradona~alnikot na 
Opшtina Vasilevo donese  
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РЕШЕНИЕ бр.11 /2012 
Za potreba od јавна nabavka 

 
 

^len  1 
 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka - na железарија za potrebite na 
organite i op[tinskata administracija na op[tina 
Vasilevo za 2012 godina (sukcesivna nabavka). 
 
 

^len  2 
 Nabavkata ]e se sprovede со барање за 
прибирање на понуди без објавување оглас,во 
согласност со Законот за јавни набавки („Slu`ben 
vesnik na RM“  br. 136/07,130/08,97/10 и 53/11  ). 

 
^len  3 

 Оваа набавка е предвидена во Годишниот план 
за јавни набавки за 2012 година на општината и средства 
за нејзина реализација има обезбедено во Програмите на 
Буџетот на општина Василево во висина од 200.000,00 
денари.. 

 
^len  4 

 Kriterium za izbor na najpovolen ponuduva~ 
]e bide: 
            -  најниска цена                                100 поени
  
  

^len  5 
 Postapkata za nabavka ]e ja sprovede 
Komisijata za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo 
составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови 
на комисијата како и нивни заменици. 
 

 
^len  6 

 За претседател и заменик претседател се 
именуваат: 

-Ацо Митев- претседател; 

-Убавка Стојчева - зам.претседател; 
 
           За членови и нивни заменици се именуваат: 
 -Славе Андонов- член; 
-Тони Ристов-зам.член; 
-Каролина Додевска-член; 
-Боби Величковски-зам.член; 

 
 
 
 

^len  7 
 Ovaa Решение stapuva vo sila od denot na 
donesuvaweto, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“. 

 
 
Бр.08-447/1                                           Општина Василево 
29.02.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 

*    *    * 
 

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.12/2012 
za potreba od javna nabavka 

 
 

^len 1 
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 

javna nabavka za osiguruvawe na imotot na op[tina 
Vasilevo, imotot na OOU „Goce Del~ev“  i imotot 
na OOU Atanas Nivi~anski za 2012 godina. 

 
 

^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 

200.000,00 denari i e vnesena vo Godi[niot plan za 
javni nabavki za 2012 godina. 

 
 

^len 4 
Kriterium za izbor na najpovolen 

ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 
- Najniska cena - premija            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 
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Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se 
imenuvaat: 

- Aco Mitev                  - pretsedatel; 
- Ubavka Stoj~eva        - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Karolina Dodevska  - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Slave Andonov           -~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”. 
 
 
Бр.08-451/2                                           Општина Василево 
29.02.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 

*    *    * 
 

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.13/2012 
za potreba od javna nabavka 

 
^len 1 

So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 
javna nabavka za grade`ni materijali za potrebite 
na op[tina Vasilevo za 2012 godina (sukcesivna 
nabavka). 

 
^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 
200.000,00 denari i e vnesena vo Godi[niot plan za 
javni nabavki za 2012 godina. 

 
 

^len 4 
Kriterium za izbor na najpovolen ponuduva~ 

e ponuda so najniska cena: 
- Najniska 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; 
- Ubavka Stoj~eva        - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Karolina Dodevska  - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Slave Andonov           -~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“ . 
 
 
Бр.08-475/2                                           Општина Василево 
02.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 

*    *    * 
 

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

РЕШЕНИЕ бр.14 /2012 
Za potreba od јавна nabavka 

 
 

^len  1 
 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka - за одржување на 
компјутерите,принтерите и фотокопирот, набавка на 
тонери и касети за принтери, ваљак за тонери и тонер за 
фотокопирот во општинската администрација на 
општина Василево за 2012 година (sukcesivna 
nabavka). 
 

^len  2 
 Nabavkata ]e se sprovede со барање за 
прибирање на понуди без објавување оглас,во 
согласност со Законот за јавни набавки („Slu`ben 
vesnik na RM“  br. 136/07,130/08,97/10 i 53/11  ). 
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^len  3 

 Procenetata vrednost na nabavkata e 
300.000,00 denari i e vnesena vo Godi[niot plan za 
javni nabavki za 2012 godina.. 

 
 

^len  4 
 Kriterium za izbor na najpovolen ponuduva~ 
]e bide: 
            -  најниска цена                                100 поени

  
  

^len  5 
 Postapkata za nabavka ]e ja sprovede 
Komisijata za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo 
составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови 
на комисијата како и нивни заменици. 
 

 
^len  6 

 За претседател и заменик претседател се 
именуваат: 
 

-Ацо Митев- претседател; 
-Убавка Стојчева - 
зам.претседател; 

           За членови и нивни заменици се именуваат: 
  

-Славе Андонов- член; 
-Тони Ристов-зам.член; 
-Каролина Додевска-член; 
-Боби Величковски-зам.член; 

 
 

^len  7 
 Ovaa Решение stapuva vo sila od denot na 
donesuvaweto, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“. 
 
Бр.08-476/2                                           Општина Василево 
02.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 

*    *    * 
 

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.15/2012 
za potreba od javna nabavka 

 
 

^len 1 
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 

javna nabavka i transport na [qunak za ulica vo 
s.Angelci za potrebite na 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, 
53/11 i 185/11). 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na nabavkata e 
60.000,00 denari i ne e predvidena vo Godi[niot 
plan za javni nabavki za 2012 godina. 

 
 

^len 4 
Kriterium za izbor na najpovolen 

ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 
- Najniska 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; 
- Ubavka Stoj~eva        - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Karolina Dodevska  - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Slave Andonov           -~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“ . 

Бр.08-513/2                                           Општина Василево 
06.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 

*    *    * 
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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, 08/06и 09/10), Gradona~alnikot na Op[tina 
Vasilevo donese  
 

РЕШЕНИЕ бр.16 /2012 
Za potreba od јавна nabavka 

 
^len  1 

 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka на услуга -  изработка на основен проект за 
реконструкција и ревитализација на улица во с.Пиперево од 
центарот до сновното училиште , со одводнување од 
атмосферски води и осветлување и ревизија на истиот.. 

 
^len  2 

 Nabavkata ]e se sprovede со барање за 
прибирање на понуди без објавување оглас,во 
согласност со Законот за јавни набавки („Slu`ben 
vesnik na RM“  br. 136/07,130/08,97/10 и 53/11  ). 

 
^len  3 

 Оваа набавка не е предвидена во Годишниот 
план за јавни набавки за 2012 година на општината и 
проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари.. 

 
^len  4 

 Kriterium za izbor na najpovolen ponuduva~ 
]e bide: 
            -  најниска цена                                  100 поени

  
  

^len  5 
 Postapkata za nabavka ]e ja sprovede 
Komisijata za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo 
составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови 
на комисијата како и нивни заменици. 
 

^len  6 
 За претседател и заменик претседател се 
именуваат: 
-Ацо Митев- претседател; 
-Убавка Стојчева- зам.претседател; 
 
           За членови и нивни заменици се именуваат: 
 -Славе Андонов- член; 
-Тони Ристов-зам.член; 
-Каролина Додевска-член; 
-Боби Величковски-зам.член; 

 
 
 
 
 
 
 
 

^len  7 
 Ovaa Решение stapuva vo sila od denot na 
donesuvaweto, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik 
na Op[tina Vasilevo“. 
 
 
Бр.08-546/2                                           Општина Василево 
12.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 

*    *    * 
 
 

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 
Opшtina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“  
br.04/03, 08/06и 09/10), Gradona~alnikot na 
Op{tina Vasilevo donese  
 

РЕШЕНИЕ бр.17 /2012 
Za potreba od јавна nabavka 

 
 

^len  1 
 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka - за одржување на возила,перење,менење 
уље на моторните возила на општина Василево. 

 
^len  2 

 Nabavkata ]e se sprovede со барање за 
прибирање на понуди без објавување оглас,во 
согласност со Законот за јавни набавки („Slu`ben 
vesnik na RM“ br. 136/07,130/08,97/10 и 53/11  ). 

 
^len  3 

 Procenetata vrednost na nabavkata e 
300.000,00 denari i e vnesena vo Godi[niot plan za 
javni nabavki za 2012 godina.. 

 
 

^len  4 
 Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ ]e bide: 
            -  најниска цена                                100 поени

  
  

^len  5 
 Postapkata za nabavka ]e ja sprovede 
Komisijata za javni nabavki vo Op[tina Vasilevo 
составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови 
на комисијата како и нивни заменици. 
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^len  6 
 За претседател и заменик претседател се 
именуваат: 
 

-Ацо Митев- претседател; 
-Убавка Стојчева - 
зам.претседател; 

           За членови и нивни заменици се именуваат: 
  

-Славе Андонов- член; 

-Тони Ристов-зам.член; 
-Каролина Додевска-член; 

-Боби Величковски-зам.член; 
 
 

^len  7 
 Ovaa Решение stapuva vo sila od denot na 
donesuvaweto, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“. 
 
 
Бр.08-562/2                                           Општина Василево 
13.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 

*    *    * 
 
 

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.18/2012 
za potreba od javna nabavka 

 
^len 1 

So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 
javna nabavka na elektri~ni materijali za 
servisirawe na uli~noto osvetluvawe na 
teritorijata na op[tina Vasilevo za 2012 godina 
(sukcesivna nabavka). 

 
 

^len 2 
Nabavkata ]e se sprovede po postapka so 

barawe za pribirawe na ponudi so 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 
1.200.000,00 denari bez DDV i e predvidena vo 
Godiшniot plan za javni nabavki za 2012 godina. 

 
 

^len 4 
Kriterium za izbor na najpovolen 

ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 
- Najniska 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; 
 
- Ubavka Stoj~eva        - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Karolina Dodevska  - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Slave Andonov           -~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”. 
 
 
Бр.08-576/2                                           Општина Василево 
15.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 

*    *    * 
 
 

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 
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RE{ENIE br.19/2012 
za potreba od javna nabavka 

 
 
 

^len 1 
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 

javna nabavka - raboti postavuvawe bista na Atanas 
Nivi~anski i parterno ureduvawe na del od dvorno 
mesto na OOU Atanas Nivi~anski 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, 
53/11 i 185/11). 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na nabavkata e 
100.000,00 denari bez DDV i ne e predvidena vo 
Godi[niot plan za javni nabavki za 2012 godina. 

 
 

^len 4 
Kriterium za izbor na najpovolen ponuduva~ 

e ponuda so najniska cena: 
- Najniska 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; 
- Ubavka Stoj~eva        - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Karolina Dodevska  - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Slave Andonov           -~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”. 

 
 

Бр.08-581/2                                           Општина Василево 
16.03.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 

 
 
 
 
 

*    *    * 
 
 
 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 (,,Службен гласник 
на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), 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 - 511/1 од 05.03.2012 година поднесено од 
Kostadinov Kolo  од с.Vasilevo br.165. 
 

 
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 
 
 
 
Бр. 05-511/2                                     Општина Василево 
20.03.2012                                          Градоначалник 
Василево                                                Василево
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