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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 приоритети за 
рехабилитација и реконструкција на локалната патна 
мрежа во општина Василево за средства од фондот на 
Светска банка, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 07.04.2012 godina 
 

 

Бр.08-720/2                                           Општина Василево 
09.04.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 od Zakonot za lokalna 
samouprava („Slu`ben vesnik na RM“  br.5/02) i 
~len 21 od Statutot na op[tina Vasilevo 
(„Slu`ben glasnik na OV“  br. 04/03,08/06 и 09/10  ), 
Советот на општина Василево на svojata  sednica 
odr`ana na 07.04.2012 godina ja donese slednata 
 
 

ODLUKA 
za  приоритети за рехабилитација и реконструкција 
на локалната патна мрежа во општина Василево за 

средства од фондот на Светска банка 
 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na op[tina 
Vasilevo го utvrduva prioritetot za 
rehabilitacija i реконструкција   na lokalnата патна 
мрежа vo op[tina Vasilevo за средствата од фондот 
на Светската банка. 
 
 

^len 2 
 Kako prioriteтни  локални патни мрежи se 
utvrduvaat slednite lokalni pati[ta: 
 

1. Добрашинци - Висока Маала; 
 
 

 

 
 

^len 3 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na 
op[tina Vasilevo“ . 
 
 
Бр.07-720/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
09.04.2012г.                                            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 финансиско 
учество на општина Василево во реализација на 
Прогарамата ,,Форуми во заедницацата“, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 07.04.2012 godina 
 

 
Бр. 08-721/2                                          Општина Василево 
09.04.2012 г                                              Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 od Zakonot za 

lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na RM“  
br.05/02) i ~len 21 od Statutot na op[tina 
Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“  br.4/03, 6/08 i 
9/10), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata  
sednica odr`ana na 07.04.2012 година ja donese 
slednata 

 
 

ODLUKA 
za finansisko u~estvo na op[tina Vasilevo vo 

realizacija na Programata  „Forumi vo 
zaednicata“  

 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka op[tina Vasilevo ]e 
u~estvuva vo zaedni~kiot proekt za realizacija na 
proektite „Me\uop[tinski forum“  zaedno so  
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Op[tina Bosilovo kako ramnopraven partner so 
suma vo iznos od 1.700.000,00 denari. 
 
 

^len 2 
 Op[tina Vasilevo ]e obezbedi finansiski 
sredstva za pokrivawe na tro[ocite povrzani so 
forumskite sesii odnosno u~estvo vo procesot” 
(osve`uvawe za u~esnicite, nadomestoci za 
operativnata grupa, tro[oci za odnosi so javnosta, 
prevod (dokolku e potrebno), prostorii za 
odr`uvawe na forumite, prevoz i sl.). 
 
 

^len 3 
Finanasiskoto u~estvo op[tina Vasilevo 

]e go obezbedi so sredstvata od Buxetot na 
op[tinata od konkretni buxetski linii odnosno 
preku Programite za kapitalni investicii. 
 
 

^len 4 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila 8 (osmiot den) 
od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na 
op[tina Vasilevo“ . 
 
 
Бр.07-721/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
09.04.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                   
Василево                                         Liljana Solarova s.r 

 

 

*    *    * 
 

Јавен повик за 
Проект за Подобрување на Општинските Услуги - 

МСИП 
Кредит Бр. 7699-МК 

MSIP-NCB-013-12 
 

1.Овој Повик за Понуди ја следи општата објава за 
набавки за овој проект објавена во изданието на UN 
Development Business со бр. 767 од 31 Јануари, 2010 
година (печатено издание) и електронски објавена на 06 
Јануари, 2010 година. 
 
2.    Република Македонија доби Кредит од 
Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за 
подобрување на општински услугите и има намера дел 
од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за 
договори за набавка на градежни работи. 
 
3. Општина Василево ги повикува подобните и 
квалификуваните понудувачи да дадат запечатени 
понуди за изградба на водоснабдителна мрежа во 
с.Чанаклија –општина Василево.  

 
Периодот за испорака/извршување на работите  е 12 
(дванаесет) месеци. 
 
4.  Процесот на поднесување понуди ќе се спроведе 
преку процедури за државно јавно наддавање како што е 
специфицирано во Упатството на Светска банка: 
Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA 
Кредити, од мај 2004 година и ревидирано во октомври 
2006 година и мај 2010 година), и е отворен за сите 
понудувачи од квалификуваните земји како што е 
дефинирано во тендерската документација. 
5. Заинтересираните понудувачи може да добијат 
дополнителни информации на адресата наведена подолу 
од 08:30 до 16:30 
 
          Општина Василево 

Адреса: Селов Василево бб. 
Поштенски фах: 2411 
Тел:/факс 034 353 007 
Електронскапошта: opstina_vasilevo@yahoo.co.uk 
Република Македонија 
 

1. Потребните квалификации вклучуваат: 
Финансиска ситуација: Потребниот просечен годишен 
финансиски износ на градежни работи во последните три 
години не треба да биде помалку од: 75.000.000,00 МКД. 
Минималниот износ на тековни средства и/или кредитни 
средства намалени за тековните договорни обврски на 
најповолниот понудувач ќе биде не помалку од 
8.500.000,00 МКД . 
 
Општо искуство: Искуство по договори во улога на 
изведувач, подизведувач или менаџер - изведувач за 
најмалку пет години. 
 
Посебно Искуство: Успешно искуство во градежни 
работи  и најмалку 3(три) успешно завршен договор во 
последните 3 (три) години на слични работи во 
градежништвото. 
Максималниот процент за подизведување е: 30%. Повеќе 
детали за бараните квалификација се дадени во 
Тендерската документација. 
 
7.Комплетна Тендерска документација на македонски 
јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по 
поднесување на писмено апликација на адресата дадена 
подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 
МКД денари. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 
образец, на следнава сметка: 
 
Име на крајниот корисник: Трезорска сметка 
Банка депонент: Народна банка на Република 
Македонија 
Број на Трезорска Сметка: 100000000063095 
Буџетска корисничка сметка: 709014080063014 
Приходно конто: 724125, начин 00 
Цел на дознака: за тендерска документација 
Тендерската документација ќе биде доставена по пошта 
или може да се добие директно од Општина Василево. 
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8. Понудите мора да се достават на адресата дадена 
подолу до 12:00 часот, на 30/4/2012. Електронско 
доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите 
понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички 
отворени во присуство на претставници на понудувачите 
кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена 
подолу во 12:00 часот, на 30/4/2012. 
 
9.Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска 
гаранција од 750.000,00 МКД. 
 
10. Адресата спомената погоре е:  
      Општина Василево 
       Адреса: с.Василево бб 
       Поштенски фах: 2411 
      Република Македонија 
 

Бр.08-667/2                                     Општина Василево 
29.03.2012                   Комисија за национално надавање 
Василево                                     во Општина Василево 
 

 
 

*    *    * 
 
Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz 

osnova na ~len 50 od Zakonot za lokalna samouprava 
(„Slu`ben vesnik na RM“  br.5/02), ~len 38 od 
Statutot na Opшtina Vasilevo („Slu`ben glasnik 
na OV“  br.04/03, 08/06 i 09/10) i dogovorot pod zaem 
br.MSIP/16 2011, kredit br.7699-MK - MSIP-
NCB-013-12, so arhivski broj na op[tina Vasilevo 
br.03-6104/1 od 27.12.2011 godina sklu~en pomeѓu 
op[tina Vasilevo i ministerstvoto za finansii na 
Republika Makedonija, donese 
 
 

RE{ENIE  
za formirawe na komisija za nacionalno 

konkurentno naddavawe 
 vo op[tina Vasilevo 

 

 
^len 1 

So ovaa Re[enie se formira komisija za 
nacionalno konkurentno naddavawe vo op[tina 
Vasilevo po proektot za podobruvawe na 
op[tinskite uslugi - Republika Makedonija pod 
proekt izgradba na vodovodna mre`a vo selo 
^anaklija - op[tina Vasilevo kredit br.7699-MK - 
MSIP-NCB-013-12. 

 
^len 2 

Nacionalno konkurentno naddavawe se 
sprovuva spored pravilata na Svetskata banka za 
obnova i razvoj. 

 

 
 

^len 3 
Procenetata vrednost na proektot e 

20.000.000,00 denari bez DDV. 
 
 

^len 4 
Kriterium za izbor na ponuduva~ e ponuda 

so najniska cena: 
- Najniska cena             100 poeni 

 

^len 5 
Komisija za nacionalnoto konkurentno 

naddavawe vo op[tina Vasilevo po proektot za 
podobruvawe na op[tinskite uslugi - Republika 
Makedonija pod proekt izgradba na vodovodna 
mre`a vo selo ^anaklija - op[tina Vasilevo 
kredit br.7699-MK - MSIP-NCB-013-12sostavena 
od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca ~lenovi na 
komisijata. 

 
^len 6 

Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se 
imenuvaat: 

- Aco Mitev                  - pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Karolina Dodevska  - ~len; 
- Slave Andonov           -~len; 

 
 

^len 7 
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od denot na 

donesuvawe, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“ . 

 
 

Бр.08-667/1                                     Општина Василево 
29.03.2012                                          Градоначалник 
Василево                                        Општина Василево 
 
 
 

*    *    * 
 

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.20/2012 

za potreba od javna nabavka 
 
 

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

javna nabavka - usluga - izrabotka i pe~atewe na 
karta - plan 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 
180.000,00 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. 08-652/1                                           Општина Василево 
28.03.2012 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 
Op[tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“  
br.04/03, 08/06и 09/10), Gradona~alnikot na Op[tina 
Vasilevo donese  

 
 

РЕШЕНИЕ бр.21 /2012 
зa potreba od јавна nabavka 

 
 

^len  1 
 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka за изградба на пешачки патеки за пристап до 
основното училиште во с.Ангелци  
 

 
^len  2 

 Nabavkata ]e se sprovede по постапка со 
барање за прибирање на понуди со објавување оглас на 
веб страната на Бирото за јавни набавки,во согласност 
со Законот за јавни набавки („Slu`ben vesnik na RM“ 
br. 136/07,130/08,97/10,53/11 и 185/11  ). 

 
^len  3 

 Оваа набавка не е предвидена во Годишниот 
план за јавни набавки за 2012 година на општината и 
проценетата вредност на набавката е 2 000.000,00 
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: 
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-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. 08-678/1                                           Општина Василево 
02.04.2012 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 
Op[tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“ 
br.04/03, 08/06и 09/10), Gradona~alnikot na Op[tina 
Vasilevo donese  
 

РЕШЕНИЕ бр.22 /2012 
зa potreba od јавна nabavka 

 
^len  1 

 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka за изградба на Armiranо  betonski most 
na su[evski poroj vo s.Su[evo.  
 

 
^len  2 

 Nabavkata ]e se sprovede по постапка со 
барање за прибирање на понуди со објавување оглас на 
веб страната на Бирото за јавни набавки,во согласност 
со Законот за јавни набавки („Slu`ben vesnik na RM" 
br. 136/07,130/08,97/10,53/11 и 185/11  ). 

 
^len  3 

 Оваа набавка е предвидена во Годишниот план 
за јавни набавки за 2012 година на општината и 
проценетата вредност на набавката е  919.310,00 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. 08-697/1                                           Општина Василево 
05.04.2012 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 - 
516/1 од 06.03.2012 година поднесено од  Izirov Ѓelal 
од с. Василево бр. 147. 
 

Член 2 
Се одобрува барањето за финансиски средства во износ 
од 2000 денари 
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Член 3 
Финансиските средства ќе се исплатат на сметката на 
Изиров Алијаша ( син на Изиров Ѓелал ) 
:280102102512212 и ЕМБГ 0808978460035. 

 
 

Член 4 
Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето 
а ке се објави во Службен гласник на општина Василево 
 
 
Бр. 05-516/2                                            Општина Василево 
05.04.2012г                                               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 - 507/1 од 05.03.2012 година поднесено од  Isinov 
Amet  од с.Vasilevo. 
 

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

Член 3 
 Финансиските средства ќе се исплатат на 
сметката на Исинов Ерџан ( жена на Исинов Амет ): 
210501583207180 
 

Член 4 
 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
Бр.05-507/2                                           Општина Василево 
05.04.2012г                                               Градоначалник, 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р
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