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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 
kvartalniot  izve[taj za izvr[uvawe na Buxetot na 
op[tina Vasilevo за извештајниот период од 01.01. до 
31.03.2012 godina(К1),  
  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 

 

 

Бр.08-879/2                                           Општина Василево 
02.05.2012 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 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalna samouprava 
(„Slu`ben vesnik na R.M“  br 61/04) i ~len 21 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 
30.04.2012 godina donese,  

 
  

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za 

izvr[uvawe na Buxetot na op[tina Vasilevo за 
извештајниот период од 01.01. до 31.03.2012 godina(К1) 
 
 
 

 
- Сe usvojuva  kvartalniot  izve[taj za izvr[uvawe 
na Buxetot na op[tina Vasilevo  за извештајниот 
период од 01.01. до 31.03.2012 godina (К-1). 

 
- Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на општина 
Василево за извештајниот период од 01.01. до 31.03.2012 
godina(К-1). 
 

 
- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo  „Slu`beni glasnik 
na Op[tina Vasilevo“ . 
 
 
Бр.07-879/1                          Sovet na op[tina Vasilevo 
02.05.2012г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                       Liljana Solarova s.r 
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Образец  K1                           

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na buxetot za op{tina Vasilevo za izve{tajniot period (kumulativno) za ~etvrt kvartal od  01,01,2011  godina do 31,03,2012 godina  

                                

    Општина: Vasilevo                           

    Izve{taen period : od 01,01,2012 godina do 31,03,2012 godina                                                   

    

                                                     (ден,месец, година)                  (ден,месец,година) 

                          

    Datum na podnesuvawe na izve{tajot:  15,04,2012                           

    
           (ден, месец, година) 

                          

                              
(vo 
denari) 

  

  

Buxet za  2012 godina  Namenska dotacija za 
2012 godina  

Samofinansira~ki 
aktivnosti za 2012 

godina 

Donacii za 2012 
godina 

Krediti za 2012 
godina  

Vkupno za 2012 godina 

  

  

Prihodi - Kvartal Prvi  
Plan    Realizaci

ja za prv 
kvartal 

Plan     Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Plan     Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Pla
n     

Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Plan     Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Plan     Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Ostanato 
za 

realizaci
ja do kraj 
na 2012 
godina 

    TEKOVNO OPERATIVEN BILANS:                           

    
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI  51550000 6103282 

5138300
0 12336000 

250000
0 501548 0 0 

500000
0 0 

1104330
00 18940830 91492170 

    
VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI 39700000 5970595 

5116100
0 12046117 

250000
0 475725 0 0 0 0 

9336100
0 18492437 74868563 

                                
    KAPITALEN BILANS:                           

    
VKUPNI KAPITALNI PRIHODI 31850000 2313040 0 0 0 0 0 0 0 0 

3185000
0 2313040 29536960 

    
VKUPNI KAPITALNI RASHODI  43700000 343702 222000 6103 0 0 0 0 

500000
0 0 

4892200
0 349805 48572195 

                                
7
1    DANO^NI PRIHODI 24600000 3152858 0 0 0 0 0 0 0 0 

2460000
0 3152858 21447142 

  
71
1  Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 300000 50178                 300000 50178 249822 

  
71
2  Pridonesi за социјално осигурување                     0 0 0 

  
71
3  Danoci na imot 8800000 997420                 8800000 997420 7802580 

  
71
4  Doma{ni danoci na stoki i uslugi                     0 0 0 

  
71
5  Danok od me|un. trgovija i transakcii (carini i dava~ki)                     0 0 0 

  
71
7  Danoci na specifi~ni uslugi 14500000 2105260                 

1450000
0 2105260 12394740 

  
71
8  Taksi на koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 

1000000                   1000000 0 1000000 
7
2    NEDANO^NI PRIHODI 6537000 148130 0 0 

250000
0 501548 0 0 0 0 9037000 649678 8387322 

  72  Pretpriema~ki prihod i prihod od imot                     0 0 0 
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72
2  Глоби, судски и административни такси 1500000 82969                 1500000 82969 1417031 

  
72
3  Тaksi i nadomestoci 1000000 38775     

230000
0 501548         3300000 540323 2759677 

  
72
4  Drugi Vladini uslugi 1650000 0                 1650000 0 1650000 

  
72
5  Drugi nedano~ni prihodi 2387000 26386     200000           2587000 26386 2560614 

7
4 

   TRANSFERI I DONACII 
20413000 2802294 

5138300
0 12336000 0 0 0 0 0 0 

7179600
0 15138294 56657706 

  
74
1  Transferi od drugi nivoa na vlast 20413000 2802294 

5138300
0 12336000             

7179600
0 15138294 56657706 

  
74
2  Donacii od stranstvo                     0 0 0 

  
74
4 Тековни донации                     0 0 0 

7
5 

   DOMA[NO ZADOL@UVAWE 
0 0 0 0 0 0 0 0 

500000
0 0 5000000 0 5000000 

  75
1 

 Kratkoro~ni pozajmici vo zemjata                     
0 0 0 

  75
3 

 Dolgoro~ni obvrznici                     
0 0 0 

  75
4 

 Drugo doma{no zadol`uvawe                 500000
0 

  
      

7
6 

   ZADOL@UVAWE VO STRANSTVO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  76
1 

 Me|unarodni razvojni agencii                     
0 0 0 

  76
2 

 Stranski vladi                     
0 0 0 

  76
9 

 Drugi zadol`uvawa vo stranstvo                     
0 0 0 

7
7 

   PRODA@BA NA HARTII OD VREDNOST 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  77
1 

 Proda`ba na hartii od vrednost                     
0 0 0 

7
8 

   PRIHODI OD OTPLATA NA ZAEMI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  78
1 

 Prihodi od naplateni dadeni zaemi                     
0 0 0 

                          0 0 0 
7
3   КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 24000000 2313040 0 0 0 0 0 0 0 0 

2400000
0 2313040 21686960 

  
73
1 Продажба на капитални средства 

                    0 0 0 

  
73
2 Продажба на стоки                     0 0 0 

  
73
3 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 24000000 2313040                 

2400000
0 2313040 21686960 

  
73
4 Приходи од дивиденди                     0 0 0 

7
4   TRANSFERI I DONACII 7850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7850000 0 7850000 

  
74
1 Transferi od drugi nivoa na vlast 7850000                   7850000 0 7850000 

  
74
3 Капитални донации 

                    0 0 0 
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(vo 
denari) 

  

  

Buxet za  2012 godina  Namenska dotacija za 
2012 godina  

Samofinansira~ki 
aktivnosti za 2012 

godina 

Donacii za 2012 
godina 

Krediti za 2012 
godina  

Vkupno za 2012 godina 

  

  

Rashodi - Kvartal Prv 

Plan    
Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Plan     
Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Plan     
Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Pla
n     

Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Plan     
Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Plan     
Realizaci
ja za prv 
kvartal 

Ostanato 
za 

realizaci
ja do kraj 
na 2012 
godina 

4
0   PLATI И NADOMESTOCI 13350000 2430758 

4320000
0 10600646 0 0 0 0 0 0 

5655000
0 13031404 43518596 

  
40
1 Osnovni plati 8170000 1636558 

3146300
0 7738437             

3963300
0 9374995 30258005 

  
40
2 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 3380000 592181 

1173700
0 2862209             

1511700
0 3454390 11662610 

  
40
3 Ostanati pridonesi od plati                     0 0 0 

  
40
4 Надоместоци 1800000 202019                 1800000 202019   

4
1   REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 

  
41
1 Finansirawe na novi programi i potprogrami                     0 0 0 

  
41
2 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)                     0 0 0 

  
41
3 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)  500000                   500000 0 500000 

  
41
4 Резерви за капитални расходи                     0 0 0 

4
2   STOKI I USLUGI 17870000 3132448 7961000 1445471 

248000
0 470725 0 0 0 0 

2831100
0 5048644 23262356 

  
42
0 Patni i dnevni rashodi 400000 14410     40000           440000 14410 425590 

  
42
1 Komunalni uslugi,greewe, komunikacija i transport 4730000 924198 1491000 537638 110000           6331000 1461836 4869164 

  
42
3 Материјали и ситен инвентар 1630000 251068 794000 96914 860000 358731         3284000 706713 2577287 

  
42
4 Popravki i tekovno odr`uvawe 6820000 1379760 354000 95297 100000 12710         7274000 1487767 5786233 

  
42
5 Dogovorni uslugi 2790000 225949 5295000 696622 

134000
0 90334         9425000 1012905 8412095 

  
42
6 Drugi tekovni rashodi 1350000 268437 27000 19000 30000 8950         1407000 296387 1110613 

  
42
7 Privremeni vrabotuvawa 150000 68626                 150000 68626 81374 

4
5   

KAMATНИ ПЛАЌАЊА 
                    0 0 0 

  
45
1 Kamatni pla}awa kon nerezidenti kreditori                     0 0 0 

  
45
2 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori                           

  
45
3 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast                           

4
6   SUBVENCII I TRANSFERI 4780000 384389 0 0 20000 5000 0 0 0 0 4800000 389389 4410611 

  
46
1 Subvencii za javni pretprijatija 2050000 3500                 2050000 3500 2046500 

  
46
2 Subvencii za privatni pretprijatija                     0 0 0 

  46 Transferi do nevladini organizacii 2300000 363000                 2300000 363000 1937000 
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46
4 Razni transferi 430000 17889     20000 5000         450000 22889 427111 

  
46
5 Исплата по извршни исправи                     0 0 0 

4
7   SOCIJALNI BENEFICII 200000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 23000 177000 

  
47
1 Socijalni nadomestoci 200000 23000                 200000 23000 177000 

  
47
2 

Pla}awa na beneficii od Фondот за ПИОМ 
                    0 0 0 

  
47
3 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe                     0 0 0 

  
47
4 Pla}awa na nadomestoci od FZO                     0 0 0 

4
9   OTPLATA NA GLAVNICA 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000 

  
49
1 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori                     0 0 0 

  
49
2 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii                     0 0 0 

  
49
3 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 3000000                   3000000 0 3000000 

                          0 0 0 
4
8   KAPITALNI RASHODI 43700000 343702 222000 6103 0 0 0 0 

500000
0 0 

4892200
0 349805 48572195 

  
48
0 Купување на опрема и машини 700000 45000                 700000 45000 655000 

  
48
1 Гrade`ni objekti 8000000 0                 8000000 0 8000000 

  
48
2 Други градежни објекти 33700000 298702 170000           

500000
0   

3887000
0 298702 38571298 

  
48
3 Купување на мебел 

    40000               40000 0 40000 

  
48
4 Стратешки стоки и други резерви 

                    0 0 0 

  
48
5 Вложувања и нефинансиски средства 500000 0 12000 6103             512000 6103 505897 

  
48
6 Купување на возила 800000                   800000 0 800000 

  
48
7 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови                     0 0 0 

  
48
8 Капитални дотации до ЕЛС                     0 0 0 

  
48
9 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 

                    0 0 0 
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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  
kvartalniot  izve[taj za доспеаните а неизмирени обврски 
на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 
година (К-2),  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 

 
Бр. 08-880/2                                           Општина Василево 
02.05.2012 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 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe 
na edinicite na lokalna samouprava („Slu`ben vesnik 
na R.M“  br 61/04) i ~len 21 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 odr`ana na den 30.04.2012 godina donese,  

 
 

 
ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za доспеаните а 
неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 

до 31.03.2012 година (К-2) 
 
 

 
 
- Se usvojuva  kvartaleniot  izve[taj za доспеаните а 
неизмирени обврски  за период од 01.01 до 31.03.2012 година 
(К-2) 
 
- Sostaven del na ovoj zaklu~ok e kvartalniot  izve[taj 
za доспеаните а неизмирени обврски  за период од 01.01 до 
31.03.2012 година (К-2) 
 
 
- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo  „Slu`beni glasnik na 
Op[tina Vasilevo“ . 
 
 
Бр.07-880/1                          Sovet na op[tina Vasilevo 
02.05.2012г.                                            Pretsedatel,                                          
Василево                                      Liljana Solarova s.r 
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Образец K2       

Kvartalen izve{taj za dostasani 
nenamireni obvrski 

    

       

 Op{tina:                                              Vasilevo   

 Kvartal:        od    01.01.2012 godina do  31.03.2012 godina  

 
Датум на поднесување 
на извештајот: 

15.04.2012  

       

       

Obvrski nad 60 dena Vkupno 
Meseci 

Obvrski do 
30 dena 

Obvrski 
do 60 
dena utu`eni neutu`eni Vkupno  

januari 684.677 124.624   6.746.812 6.746.812 7.556.113 
fevruari 114.070 741.945   5.790.667 5.790.667 6.646.682 
mart 43.594 255.235   6.854.528 6.854.528 7.153.357 
april         0 0 
maj         0 0 
juni         0 0 
juli         0 0 
avgust         0 0 
septemvri         0 0 
oktomvri         0 0 
noemvri         0 0 

dekemvri         0 0 

Rashodna stavka 
Vkupno 

obvrski (во 
денари) 

401   

402   

403   

404   
411   

412   

413   

414   

420   

421 346.849 

423 20.349 

424 338.394 

425 75.417 

426 270.070 

427   

451   

452   

453   

461   

462   

463   

464   

465   

471   

472   

473   

474   

480   

481   

482 6.102.278 

483   

484   

485   
486   
487   

488   

489   
491   
492   

  
493   

Total 7.153.357 
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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 
kvartalniot  izve[taj za промените на состојбата на 
задолжувањето  на општина Василево за период од 01.01 
до 31.03.2012 година (К-3),  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 

 

Бр.08-881/2                                             Општина Василево 
02.05.2012                                                   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 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalna samouprava 
(„Slu`ben vesnik na R.M“  br 61/04) i ~len 21 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 odr`ana na den 
30.04.2012 godina donese,  

 
  

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za 

промените на состојбата на задолжувањето  на општина 
Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-3) 

 
 

- Se usvojuva  kvartaleniot  izve[taj za промените 
на состојбата на задолжувањето на општина Василево за 
период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-3) 
 
- Sostaven del na ovoj zaklu~ok e kvartalniot  
izve[taj za промените на состојбата на задолжувањето 
на општина Василево  за период од 01.01 до 31.03.2012 
година (К-3) 
 
 

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

 

Бр.07-881/1                          Sovet na op[tina Vasilevo 
02.05.2012г.                                            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 Програмата за измена и 
дополнување на Програмата бр.07-5769/1 од 30.11.2011 
година за начинот на пресметување на трошоците за 
уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина 
Василево за 2012 година.,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 22.04.2012 godina 

 
 
 

Бр.08-882/2                                             Општина Василево 
02.05.2012                                                    Градоначалник 
Василево                                                Општина Василево 
 
 

----------------------------------------------- 
 
           Врз основа на член 84 став 1 и член 85 од Законот 
за градежно земјиште  („Сл. Весник на РМ“бр.17/2011) 
вrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za 
lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na RM“ 
br.05/02)и член 21 од Статутот на општина Василево 
(„Службен гласник на општина Василево бр. 04/03,08/06 
и 09/10“) советот на општина Василево на својата 
седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе 
следната  
 
 

  П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата бр.07-5769/1 

од 30.11.2011 г за na~inot na presmetuvawe na 
troшocite za ureduvawe na grade`noto 

zemjiшte na podra~jeto na Opшtina Вasilevo za 
2012 g. 
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Член 1 
         Со оваа Програма се врши измена и 
дополнување на Програмата бр.07-5769/1 од 30.11.2011 
година за na~inot na presmetuvawe na troшocite za 
ureduvawe na grade`noto zemjiшte na podra~jeto na 
Opшtina Вasilevo za 2012 g. 

 
 

Член 2 
  Во глава III во делот за висината на 

надоместоците за населбите  Василево, Ангелци, 
Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево и Нова 
Маала кои имаат Генерален урбанистички план, 
урбанистичка документација за населено место или 
Општ акт се брише Нова Маала и гласи : 

 
       Vo tekot na 2012godina visinata na 
nadomestokot за населбите Василево, Ангелци, 
Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево кои имаат 
Генерален урбанистички план, урбанистичка 
документација за населено место или Општ акт ќe 
iznesuva: 

 

- za individualni stambeni zgradi           -200,oo  den. 

- za pomoшni objekti                                 -100,oo  den. 

- za javni objekti      -600,oo  den. 

- za deloven prostor                     -600,oo  den. 

- za prenamena na objekt od stanben vo deloven 
prostor se plaќa razlikata na cenata od stanben vo 
deloven prostor;  

    -koga se ruшi objektot  se plaќa nadomestok samo 
za razlikata pomeѓu povrшinata na objektot koj se 
ruшi i noviot objekt шto se gradi; 

          
 

Член 3 
  Во глава III во делот за висината на 
надоместоците за населбите Едрениково, Седларци, 
Доброшинци, Радичево, Дукатино и Чанаклија кои 
имаат утврден градежен опфат се додава и Нова Маала 
и гласи: 

 
  За населбите Едрениково, Седларци, 
Доброшинци, Радичево, Дукатино , Чанаклија и 
Нова Маала кои имаат утврден градежен опфат 
висината на надоместокот ќе изнесува: 
 
- за индивидуални станбени згради                  150,оо ден. 
- за помошни објекти                                            80,оо ден 
- за јавни објекти                                                  300,оо ден 
-за деловни објекти                                              300,оо ден 
 

-за пренамена на објект од станбен во деловен простор 
се плаќа разлика на цената од станбен во деловен 
простор 
 
-кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата 
помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот 
објект што се гради 
 

Член 4 
 Во глава V во делот за експропријација на 
земјиште се менува висината на надоместокот за 
експропријација во населените места од 300 ден/ м2     на  
200 ден/ м2   и гласи: 
 
 ,,Во населените места надоместокот за 
експропријацијата ќе се исплаќа во висина од 200 ден/ 
м

2  ". 
 

Член 5 
         Оваа Програма за дополнување на Програмата 
бр.07-5769/1 од 30.11.2011 година за na~inot na 
presmetuvawe na troшocite za ureduvawe na 
grade`noto zemjiшte na podra~jeto na Opшtina 
Вasilevo za 2012 g. влегува во сила со денот на 
донесување а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Василево . 
 
 
Бр.07-881/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
02.05.2012г.                                            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 Здружението на и за 
Дистрофија и останати невро мускулни заболувања 
,,Дистрофичари“ - Струмица ,  
  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 

 
Бр. 08-883/1                                           Општина Василево 
02.05.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р. 
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----------------------------------------------------- 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od 

Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik 
na RM“  br.5/02) i ~len 21 став 1 точка 43 od Statutot 
na opшtina Vasilevo  („Slu`ben glasnik na 
Opшtina Vasilevo“  br.04/03,08/06, и 09/10 ),  Советот 
на општина Василево na svojata redovna sednica 
одржана на 30.04.2012 година  ја donese следната,  

 
 

ODLUKA 
za odobruvawe na finansiskи средства на 

Здружението на и за Дистрофија и останати невро 
мускулни заболувања ,,Дистрофичари“ - Струмица 

 
 

~len 1 
                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 
6 000 denari на Здружението на и за Дистрофија и 
останати невро мускулни заболувања ,,Дистрофичари“ - 
Струмица. 

 
 

~len 2 
                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se 
odobruvaat na Здружението на и за Дистрофија и 
останати невро мускулни заболувања ,,Дистрофичари“ - 
Струмица за  остварување на нивните програмски 
активности планирани за 2012 година. 

 
~len3 

                    Finansiskite sredstva ќe se obezbedat od 
Buxetot na opшtina Vasilevo za 2012 godina 
 
 
 
 
 

~len 4 
Ovaa Odluka vleguva vo sila осмиот ден od 

denot na objavување  vo Slu`ben glasnik na 
Opшtina Vasilevo. 
 
 
Бр.07-883/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
02.05.2012г.                                            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 зa усвојување на 
Годишниот извештај за работата на Центарот за развој 
на ЈИПР за 2011 година,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 
 
Бр. 08-887/2                                           Општина Василево 
03.05.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 

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

Советот на општина Василево вrz osnova na 
~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalna 
samouprava („Su`ben vessnik na RM“  br.5/02) i ~len 
21 став 1 точка 31  od Statutot na op[tina Vasilevo  
(„Slu`ben glasnik na OV“  br04/03,08/06 и 09/10), на 
својата седница одржана на 30.04.2012 година ja donese 
slednata   
 
 

ODLUKA 
зa усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Центарот за развој на ЈИПР за 2011 година 
 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka се усвојува Годишниот 
извештај за работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот  плански регион. 
 
 

 
^len 2 

 Составен дел на оваа Одлука е и Годишниот 
извештај за работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот  плански регион за 2011 година . 
 
 

^len 3 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila 8 (osmiot) den 
od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo. 
 
 
Бр.07-887/1                          Sovet na op[tina Vasilevo 
03.05.2012г.                                            Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                         Liljana Solarova s.r 

 
 

*    *    * 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 

Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik 
na RM“  br. 05/02) ~len 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 зa izgotvuvawe na 
локална уrbanisti~kо - planска документација за КП. 
БР. 1699  KO Градошорци,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 
 
 
Бр. 08-888/2                                           Општина Василево 
03.05.2012 г                                               Градоначалник 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 

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

Советот на општина Василево вrz osnova na 
~len 36 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna 
samouprava ("Su`ben vessnik na RM" br.5/02) i 
~len 21 став 1 точка 7  od Statutot na op[tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br04/03,08/06 и 
09/10),  на својата седница одржана на 30.04.2012 година 
ја донесе следната 
 

ODLUKA 
Za izgotvuvawe na локална уrbanisti~kо - planска 
документација за КП. БР. 1699 КО Градошорци 

 
 
 
 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka op[tina Vasilevo ]e 
zapo~ne postapka za izgotvuvawe na локална - 
уrbanisti~kо planска документација за КП. БР. 1699  
KO Градошорци. 
 

^len 2 
 Sredstva za izgotvuvawe na локална - 
уrbanisti~kо planска документација за КП. БР. 1699   
KO Градошорци se obezbedeni od  страна на лицето 
Митев Глигор од Струмица. 
 

^len 3 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo. 
 
 
 

Бр.07-888/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
03.05.2012г.                                            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 зa izgotvuvawe na 
локална уrbanisti~kо - planска документација за КП. 
БР. 1160 и КП. БР. 1162 КО Владевци,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 
 
Бр. 05-889/2                                            Општина Василево 
03.05.2012г                                               Градоначалник, 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Советот на општина Василево вrz osnova na 
~len 36 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna 
samouprava („Su`ben vessnik na RM“  br.5/02) i ~len 
21 став 1 точка 7  od Statutot na op[tina Vasilevo  
(„Slu`ben glasnik na OV“  br04/03,08/06 и 09/10),  на 
својата седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе 
следната 
 
 
 

ODLUKA 

Za izgotvuvawe na локална уrbanisti~kо - planска 
документација за КП. БР. 1160 и КП. БР. 1162 КО 

Владевци 
 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka op[tina Vasilevo ]e 
zapo~ne postapka za izgotvuvawe na локална - 
уrbanisti~kо planска документација за КП. БР. 1160 и 
КП. БР.1162   KO Владевци. 
 
 

^len 2 
 Sredstva za izgotvuvawe na локална - 
уrbanisti~kо planска документација за КП. БР. 1160 и 
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КП. БР.1162   KO Владевци  se obezbedeni  Буџетот на 
општина Василево со Програмата за изработка на 
урбанистички планови во општина Василево за 2012 
година. 
 

^len 3 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo. 
 
 
Бр.07-889/1                       Sovet na op[tina Vasilevo 
03.05.2012г.                                            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 зa назначување на 
управител за одржување на гробиштата,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 

 
Бр.07-890/2                                           Општина Василево 
03.05.2012г                                               Градоначалник, 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 
 
 

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

Советот на општина Василево вrz osnova na 
~len 36 stav 1 to~ka 8 od Zakonot za lokalna 
samouprava ("Su`ben vessnik na RM" br.5/02), член 
14 од Законот за гробишта и погребални услуги 
("Su`ben vessnik na RM" br.86/08) i ~len 21 став 1 
точка 22  od Statutot na op[tina Vasilevo  
("Slu`ben glasnik na OV" br04/03,08/06 и 09/10),  на 
својата седница одржана на 30.04.2012 година ja donese 
slednata   
 

ODLUKA 
за назначување на управител за одржување на 

гробиштата  
 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka Јавното претпријатие за 
комунални дејности Турија - Василево се назначува за 
управител на гробишта и одржување на гробишта во 
општина Василево, како објекти на основната 
комунална инфраструктура. 
 

^len 2 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila 8 (osmiot) den 
od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo. 
 
 
Бр.07-890/1                          Sovet na op[tina Vasilevo 
03.05.2012г.                                            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 odobruvawe na 
finansiskи средства за набавка на градежни 
материјали за Црковниот одбор од с.Доброшинци   ,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 30.04.2012 godina 
 

Бр.07-891/2                                           Општина Василево 
03.05.2012г                                               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 30.04.2012 година  ја donese следната,  
 
 

ODLUKA 
za odobruvawe na finansiskи средства за набавка на 

градежни материјали за Црковниот одбор од 
с.Доброшинци    
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Чlen 1 
                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva набавка на градежни материјали vo 
iznos od 10 000 denari преку набавувачот избран во 
постапка за јавна набавка за градежни материјали 
спроведен од општина Василево за 2012 година  на 
Црковниот одбор од с.Доброшинци. 

 
 

Чlen 2 
                    Градежните материјали utvrdeni vo ~len 1 
se odobruvaat na Црковниот одбор од с.Доброшинци  
за изградба на настрешница,оградување на дворот со 
бетонски ѕид и бетонирање на влезот на црковниот двор 
при црквата ,,Света Троица’’ од с.Доброшинци. 

 
Чlen 3 

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

Чlen 4 
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi  vo Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo 
 
Бр.07-891/1                          Sovet na op[tina Vasilevo 
03.05.2012г.                                            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 
Op{tina Vasilevo donese  

 
 

РЕШЕНИЕ бр.23 /2012 
зa potreba od јавна nabavka 

 
^len  1 

 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka на услуга -  изработка на стратегиска оценка 
на животната средина за урбанистички план  вон населено 
место за стопански комплекс за производно,дистрибутивно - 
откупен центар  за откуп, примарна и финална обработка на 
земјоделски производи на дел од КП бр.386, м.в. ,,Гладно 
Поле '' КО Градошорци. 
 

^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 ќе биде внесена  во Годишниот 
план за јавни набавки за 2012 година на општината и 
проценетата вредност на набавката е 80.00,00 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.08-811/2                                           Општина Василево 
23.04.2012г                                               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.24/2012 
za potreba od javna nabavka 

 
^len 1 

So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 
javna nabavka - grade`ni raboti za igrali[te za 
mal fudbal s.Piperevo vo op[tina Vasilevo. 

 
^len 2 

Nabavkata ]e se sprovede po postapka so 
barawe za pribirawe na ponudi bez objavuvawe 
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oglas, vo soglasnost so Zakonot za javni nabavki 
(„Slu`ben vesnik na RM“  br.136/07, 130/08, 97/10, 
53/11 i 185/11). 

^len 3 
Procenetata vrednost na nabavkata e 

300.000,00 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 
donesuvawe, a ќe se objavi vo „Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“ . 

 
Бр.08-819/1                                           Општина Василево 
24.04.2012г                                               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.25 /2012 
Za potreba od јавна nabavka 

 
 

^len  1 
 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka на услуга - изработка на основен проект за 
улица бр.7 во индустриска зона Градошорци заедно со улица 
во село Градошорци со вкупна должина од 1160 метри и 

изработка на основен проект за кружен тек со приклучоци во 
индустриска зона Градошорци. 
 

^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 300.00,00 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.08-820/1                                           Општина Василево 
24.04.2012г                                               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.26/2012 

za potreba od javna nabavka 
 
 

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

javna nabavka - stoki, nabavka i vgraduvawe na 
elektri~ni materijali za igrali[te za mal fudbal 
vo s.Piperevo vo 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 
300.000,00 denari bez DDV i ne 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 
donesuvawe, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“ . 

 
 

Бр.08-821/1                                           Општина Василево 
24.04.2012г                                               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 Opшtina 
Vasilevo donese  
 
 

РЕШЕНИЕ бр.27 /2012 
Za potreba od јавна nabavka 

 
 

^len  1 
 So ovaa Решение se utvrduva potrebata od 
javna nabavka на услуга - изработка на основен проект за 
систем за фекална канализација за населено место Радичево 
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 300.00,00 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; 
-Тони Ристов - зам.претседател; 
           
 За членови и нивни заменици се именуваат: 
 -Славе Андонов- член; 
-Сања Томова-зам.член; 
-Каролина Додевска-член; 
-Боби Величковски-зам.член; 
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^len  7 
 Ovaa Решение stapuva vo sila od denot na 
donesuvaweto, a ]e se objavi vo „Slu`ben glasnik 
na Op[tina Vasilevo“. 
 
 
Бр.08-876/1                                           Општина Василево 
02.05.2012г                                               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 - 501/1 од 05.03.2012 година поднесено од Gligorov 
Zdravko  од с.Vasilevo. 
 

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.05-501/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 503/1 од 05.03.2012 година поднесено од 
од  

Член 2 
 Се одобрува барањето за финансиски средства 
во износ од 2000 денари. 
 

Член 3 
 Финансиските средства ќе се префрлат на 
сметката на Ајсер Мустафова (сопруга на Исинов 
Енгин) :200002027831164. 
 

Член 4 
 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
Бр.05-503/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 
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РЕШЕНИЕ 
 

Член 1 
 Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 
03 - 505/1 од 05.03.2012 година поднесено од Lida 
Petrovska  од с.Dobra[inci br.59. 
 

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.05-505/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 
506/1 од 05.03.2012 година поднесено од  Manasieva 
Valentina  од с.~anaklija. 
 

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.05-506/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 500/1 од 05.03.2012 година поднесено од  Nazifov 
Sadula  од с.Vasilevo br.237. 
 

Член 2 
 Се одобрува барањето за финансиски средства 
во износ од 1500 денари 
 

Член 3 
 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 
Бр.05-500/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

Член 1 
 Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 
03 - 510/1 од 05.03.2012 година поднесено од  
од с. 

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.05-510/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 492/1 од 05.03.2012 година поднесено од Hristova 
Mirjana  од с.Vasilevo br.160. 
 

Член 2 
 Се одобрува барањето за финансиски средства 
во износ од 1000 денари 
 

Член 3 
 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
Бр.05-492/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 
489/1 од 05.03.2012 година поднесено од  Ilazov 
Nazmi  од с.Vasilevo. 
 
 

Член 2 
Се одобрува барањето за финансиски средства во износ 
од 2000 денари 
 
 

Член 3 
Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето 
а ке се објави во Службен гласник на општина Василево 
 
 
Бр.05-489/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                              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  
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гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина 
Василево го донесе следното 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Член 1 
 Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 
03 - 494/1 од 05.03.2012 година поднесено од Isinova 
Safet  од с.Grado[orci. 
 
 

Член 2 
 Се одобрува барањето за финансиски средства 
во износ од 1000 денари 
 

 
Член 3 

 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 
Бр.05-494/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 115/1 од 16.01.2012 година поднесено од  Liljana 
Ristova  од с.Vladevci br.69. 
 

 
 
 
 

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.05-115/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 
517/1 од 06.03.2012 година поднесено од  Mustafov 
Jusuf од с. Grado[orci br 161. 
 
 

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.05-517/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               Градоначалник, 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
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*    *    * 
 
 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 - 
488/1 од 05.03.2012 година поднесено од  Stivasarski 
Geras  од с.~anaklija br. 83. 
 
 

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.05-488/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               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 - 491/1 од 05.03.2012 година поднесено од Traj~e 
Kostadinov  од с.Vladevci br.12. 
 

 
Член 2 

 
 Се одобрува барањето за финансиски средства 
во износ од 2000 денари 
 

 
Член 3 

 
 Оваа решение влегува во сила од денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
општина Василево 
 
 
 
Бр.05-491/2                                           Општина Василево 
18.04.2012г                                               Градоначалник, 
Василево                                               Ванчо Стојанов с.р 
 


