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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

03 јули 2012 g.

~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.

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na
finansiskи средства на Дестанов Насуф од с.Висока
Маала,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 29.06.2012 godina

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-1247/1
27.06.2012г.
Василево

*
Бр.08-1247/2
27.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* *

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

-----------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 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 26.06.2012 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
Дестанов Насуф од с.Висока Маала

~len 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
Дестанов Насуф од с.Висока Маала.
~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Дестанов Насуф од с.Висока Маала за
обновување на својата срушена куќа бидејќи Дестанов
Насуф од с.Висока Маала се наоѓа во многу тешка
економска состојба .

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na
finansiskи средства на Здружението на слепи лица од
Струмица,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina

Бр. 08-1248/2
27.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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 26.06.2012 година ја donese следната,
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ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
Здружението на слепи лица од Струмица

~len 1
So ovaa Odluka Советот на op[tina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od
10 000 denari на Здружението на слепи лица од
Струмица .
~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Здружението на слепи лица од
Струмица за реализирање на предвидените
активности од тековната 2012 година.

~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.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-1248/1
27.06.2012г.
Василево

*

*

---------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik
na RM“ br.5/02) i ~len 21 став 1 точка 43 od Statutot
na 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 26.06.2012 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на Црвен
крст на Република Македонија
општинска организација на Црвен крст - Струмица

~len 1
So ovaa Odluka Советот на op[tina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od
15 000 denari на Црвен крст на Република
Македонија општинска организација на Црвен крст
- Струмица.

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Црвен крст на Република Македонија
општинска организација на Црвен крст - Струмица
за организирање на свеченост за доделување на
Благодарници и пригодни поклони на повеќекратни
крводарители .

*

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

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na
finansiskи средства на Црвен крст на Македонија општинска организација Струмица ,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina

Бр.08-1249/2
27.06.2012
Василево

03 јули 2012 g.

~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.07-1249/1
27.06.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов 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

03 јули 2012 g.

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“.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-1250/1
27.06.2012г.
Василево

RE{ENIE
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
Извештајот за работата на Одделението за утврдување и
наплата на даноци,такси и други надоместоци во првата
половина од 2012 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina

Бр.08-1250/2
27.06.2012
Василево

*

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

Општина Василево
Градоначалник
Општина Василево

-------------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik
na R.M“ br 5/02) i ~len 21 to~ka 44 od Statutot na
Op{tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“
br.04/03 бр.08/06 i br.10/06), Sovetot na op[tina
Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den
26.06.2011 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Извештајот за работаta на
Одделението за утврдување и наплата на даноци,такси и
други надоместоци во првата половина од 2012 година
во првата половина од 2012 година

1. Se usvojuva Извештајот за работаta на
Одделението за утврдување и наплата на
даноци,такси и други надоместоци во првата
половина од 2012 година.

2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e i
Извештајот за работаta на Одделението за
утврдување и наплата на даноци,такси и други
надоместоци во првата половина од 2012 година.

* *

RE{ENIE
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
Извештајот за работата на Одделението за финансиски
прашања во општина Василево во првата половина од
2012 година ,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina

Бр. 08-1251/2
27.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

--------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik
na R.M“ br 5/02) i ~len 21 to~ka 44 od Statutot na
Op{tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na OV“
br.04/03 бр.08/06 i br.10/06), Sovetot na op[tina
Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den
26.06.2011 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Извештајот за работаta на
Одделението за финансиски прашања во општина
Василево во првата половина од 2012 година
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1. Se usvojuva Извештајот за работаta на
Одделението за финансиски прашања во општина
Василево во првата половина од 2012 година

03 јули 2012 g.

ОДЛУКА
за отпис и расходување на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Василево

2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e i
Извештајот за работаta на Одделението за
финансиски прашања во општина Василево во
првата половина од 2012 година.

Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на основните
средства и ситен инвентар соственост на општина
Василево.

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“.

Член 2
Отписот и расходувањето на основните
средства и ситен инвентар се врши на предлог на
Комисијата за вршење на попис на основните средства и
ситен инвентар за 2011 година, поради нивна дотраеност
или неупотребливост.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Член 3
Бројот и видот на отпишаните и расходуваните
основни средства и ситен инвентар се утврдува по
спецификација, која е составен дел на оваа Одлука.

Бр.07-1251/1
27.06.2012г.
Василево

*

*

*

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

RE{ENIE
Se proglasuva
Одлуката за отпис и
расходување на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina.

Бр. 08-1252/1
27.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

----------------------------------------------------Врз основа на член 34 од Правилникот за
сматководство за буџетите и буџетските корисници
(„Службен весник на Р. Македонија“ бр 28/03) и член 21
од Статутот на општина Василево (Службен гласник на
Општина Василево на својата седница одржана на
26.06.2012 година ја донесе следната

Член 4
Отпишувањето и расходувањето на основните
средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за
вршење на отпис на основните средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Василево.

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

Член 6
Донесувањето на оваа Одлука ќе значи:
-право на евидентирање на паричната вредност која би
се стекнала со евентуална продажба на некои основни
средства ситен инвентар и на основните средста и стен
инвентар што општината ќе ги употребува за друга
намена за свои потреби во Буџетот на Општина
Василево
- право на отпишување на утврдената вредност на
основните средства ќе ја спроведе Одделението за
финансиски прашања на општина Василево.
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Член 7
Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето
во Сл. гласник на општина Василево.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-1252/1
27.06.2012г.
Василево

*

*

03 јули 2012 g.

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Кунг фу кик бокс клуб - Струмица за
организирање на меѓународен турнир во Кик Бокс и
ММА ( Мешовити боречки спортови) во Струмица каде
учество ќе земат и натпреварувачи од Бугарија и од
Македонија.
~len3
Finansiskite sredstva ]e se obezbedat od
Buxetot na op[tina Vasilevo za 2012 godina

*

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

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката за odobruvawe na
finansiskи средства на Кунг фу кик бокс клуб Струмица,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
objavувањето vo Slu`ben glasnik na Op[tina
Vasilevo.

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r

Бр.07-1244/1
27.06.2012г.
Василево

*
Бр. 08-1244/2
27.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

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

------------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 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 26.06.2012 година ја donese следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на Кунг фу
кик бокс клуб - Струмица

* *

RE{ENIE

Se
proglasuva
Одлуката
за
измени,дополнувања на Буџетот на општина Василево
за 2012 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina
Бр. 08-1253/2
27.06.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
Ванчо Стојанов с.р.

~len 1
So ovaa Odluka Советот на op[tina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od
10 000 denari на Кунг фу кик бокс клуб - Струмица.
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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 ден
26.06.2012г донесе

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 на 754111, се врши проширување на средствата во Буџетот на
општина Василево во делот на кредити за 2012 година и тоа на следниот начин:

Се зголемуват приходите на следните потставки:
754111 Други домашни задолжувања

Буџет

Самофин.

0

0

Донации
0

Дотации Кредит
0

19.000.000

_____________________________________________________________
0
0
0
0
19..000.000

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки:

JGD ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО ЧАНАКЛИЈА
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување

0
0

0
0

0
0

0
0

19.000.000
19.000.000

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.07-1253/1
27.06.2012г.
Василево

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Liljana Solarova s.r
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*

*
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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

RE{ENIE

Se proglasuva Одлуката за измени,дополнувања на Буџетот на општина Василево за 2012 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 26.06.2012 godina

Бр.08-1254/2
27.06.2012г
Василево

Општина Василево
Градоначалник,
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 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.34 /2012

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

Бр. 08-1107/1
04.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Za potreba od јавна nabavka
*
^len 1
So ovaa Решение se utvrduva potrebata od
javna nabavka за реновирање на фудбалското игралиште во
с.Дукатино.
^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;

* *

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.35/2012
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka za odr`uvawe na kompjuteri,
printeri i fotokopir, nabavka na toneri, kaseti za
printeri, vaqak za toneri i toneri za fotokopir
vo op[tinskata administracija na op[tina
Vasilevo za period od 1 (edna) 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
300.000,00 denari i e predvidena vo Godi[niot plan
za javni nabavki za 2012 godina.

^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Najniska cena
100 poeni

najpovolen

-Боби Величковски-зам.член;
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^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. 08-1141/1
12.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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.36/2012
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka za vr[ewe na stru~en nadzor nad
izgradba na vodovodna mre`a vo s.^anaklija –
op[tina Vasilevo.
^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).

03 јули 2012 g.

Vo sostav na ova Re[enie e i Re[enieto
br.08-296/1 od 06.02.2012 godina za javna nabavka
vr]ewe na stru~en nadzor nad gradba i grade`ni
objekti vo op[tina Vasilevo za 2012 godina koja
proceneta vrednost e 300.000,00 denari bez
presmetan DDV.
Procenetata vrednost za vakvata nabavka e
650.000,00 denari bez presmetan DDV, dodeka
procenetata vrednost za nabavkata za vr]ewe na
stru~en nadzor nad izgradba na vodovodna mre`a vo
s.^anaklija - op[tina Vasilevo e 350.000,00
denari bez DDV i e predvidena vo Godi[niot plan
za javni nabavki za 2012 godina.
^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Najniska cena
100 poeni

najpovolen

^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. 08-1150/1
13.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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

^len 3
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РЕШЕНИЕ бр.37 /2012
Za potreba od јавна nabavka
*
^len 1
So ovaa Решение se utvrduva potrebata od
javna nabavka на услуга - изработка на основен проект за
централно топловодно греење во ПУ ,,Гоце Делчев’’ во
с.Сушево и изработка на ревизија на истиот.

* *

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

^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 ).

RE{ENIE br.38/2012
za potreba od javna nabavka

^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 1
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od
javna nabavka - raboti, krpewe na udarni dupki so
asfalt na lokalni pati[ta i ulici vo op[tina
Vasilevo.

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

^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 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 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 6
За претседател и заменик претседател се
именуваат:

^len 4
Kriterium za izbor na
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Najniska cena
100 poeni

-Ацо Митев- претседател;
-Тони Ристов - зам.претседател;
За членови и нивни заменици се именуваат:
-Славе Андонов- член;
-Сања Трајанова-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. 08-1216/1
22.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

najpovolen

^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:
- Nikola Vitlarov
- pretsedatel;
- Toni Ristov
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Karolina Dodevska - ~len;
- Aco Mitev
- zam.~len;
- Slave Andonov
-~len;
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-

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. 08-1236/1
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

03 јули 2012 g.

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
*

*

*

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

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1190/1 од 19.06.2012 година поднесено од
Милошевска Данче од с.Чанаклија.

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.

РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1182/1 од 19.06.2012 година поднесено од Алиев
Сунер од с.Vasilevo.

Бр. 05-11902/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

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. 05-1182/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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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бидат исплатени на сметката на Фатиме Демирова
(сопруга на Камил Демиров) :210501620507366.

РЕШЕНИЕ
Член 1

Член 3

Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1202/1 од 20.06.2012 година поднесено од Стојков
Ѓорги Стојков од с.Пиперево.

Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

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

Бр. 05-1189/1
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Член 3
*
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево

Бр. 05-1202/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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

* *

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 - 1194/1 од 19.06.2012 година поднесено од Османов
Рамадан од с.Нова Маала.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства
во износ од 3000 денари.

РЕШЕНИЕ

Член 3

Член 1

Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1189/1 од 19.06.2012 година поднесено од Демиров
Камил од с.Vasilevo.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства
во износ од 3000 денари. Финансиските средства ќе

Бр. 05-1194/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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

03 јули 2012 g.

РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1203/1 од 20.06.2012 година поднесено од
Валентина Манасиева од с.Чанаклија.

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

РЕШЕНИЕ
Член 1

Член 3
Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1191/1 од 19.06.2012 година поднесено од Усеинова
Селиме од с.Vasilevo.

Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.

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

Бр. 05-1203/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Член 3
*
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.
Бр. 05-1191/1
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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

* *

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 - 1151/1 од 13.06.2012 година поднесено од
Димитрије Јанев од с.Василево.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства
во износ од 3000 денари.Финансиските средства ќе се
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исплатат на сметката на Јанев Трајче (внук на
Димитрије Јанев ) : 290500011995628.

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.
Бр. 05-1151/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

03 јули 2012 g.
*

* *

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

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

Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1195/1 од 19.06.2012 година поднесено од Мустафов
Исмет од с.Василево.
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.

РЕШЕНИЕ
Бр. 05-1195/2
26.06.2012 г
Василево

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1185/1 од 19.06.2012 година поднесено од Зафиров
Кирчо од с.Vasilevo.

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. 05-1185/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Општина Василево
Градоначалник
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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Оваа решение влегува во сила од денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на
општина Василево.
РЕШЕНИЕ
Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр.
03 - 1188/1 од 19.06.2012 година поднесено од Софче
Ѓоргиева од с.Vasilevo.

Бр. 05-1193/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

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. 05-1188/2
26.06.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
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 - 1193/1 од 19.06.2012 година поднесено од Шавлева
Сијар од с.Градошорци.
Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства
во износ од 2000 денари.
Член 3
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