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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 Odlukata za
ослободување од плаќање на престојот во
Јавната установа за деца - детска градинка
„Прва Радост“ Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
13.03.2015 година.

Бр.09–1678/2       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na член 36 став 1 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben
vesnik na RM“ br.5/02)  ~len 21 точка 11 od
Statutot na op[tina Vasilevo („Slu`ben
glasnik na Op[tina Vasilevo“ br.04/03,
бр.08/06 и 09/10), Советот на општина
Василево na svojata redovna sednica ја
donese следната,

ODLUKA
za ослободување од плаќање на престојот во

Јавната установа за деца – детска градинка
„Прва Радост“-Василево

~len 1
                   So ovaa Odluka се ослободуваат од
плаќање на престојот во Јавната установа за
деца – детска градинка „Прва Радост“-
Василево децата без родители и
родителска грижа.

~len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila од

denot na donesuvaweto a ]e se objavi  vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.

Бр.08-1678/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов 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

R E { E N I E

Se proglasuva Завршната сметка на
Буџетот на општина Василево за 2014
година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
13.03.2015 godina

Бр.09–1679/2       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), како и
според член 22 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на
ОВ“ бр.10/2006 година), Советот на Општина Василево на 24 седница одржана на
13.03.2015 година, донесе

З А В Р Ш Н А С М Е Т К А
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА  2014 ГОДИНА

Член 1
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2014 година
изнесуваат:

Планирани Реализирани

Вкупни приходи 198.412.602 134.502.692

 даночни приходи 21.300.200 14.878.754
 неданочни приходи 5.177.500 6.178.828
 капитални приходи 33.046.083 1.876.432
 приходи од дотации 55.234.230 53.484.298
 трансфери 59.170.217 46.973.108
 донации 24.484.372 11.115.272

Вкупни расходи 198.412.602 111.601.242

- утврдени намени 198.412.602 111.601.242
- резерви 0 0

Суфицит 22.905.450
Финансирање -22.905.450

Прилив -22.905.450
- продажба на хартии од вредност
- приливи од домашен заем 4.000.000
- приливи од странски заем
- депозити -26.905.450

Одлив (отплата на главнина)
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Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2014 година
претставува збир од суфицитот односно (дефицитот)од тековната 2014 година
(26.905.450)  од пренесениот вишок на приходи од претходната 2013 година
(3.304.288) и изнесува

-Салдо на 31-12-2014    30.209.738 денари
        Салдо основен буџет 29.157.243  денари
        Салдо буџет дотации 731.215  денари
        Салдо буџет самофинасирачки активности 262.024   денари
        Салдо буџет донации                                                 59.256   денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во
износ од 29.157.243,00  денари се пренесува како  прилив на основниот буџет на
општина Василево  за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации
во износ од 731.215,00 денари се пренесува како  прилив на буџетот на дотации на
општина Василево   за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинасирачки активности во износ од  262.024,00денари се пренесува како приход
на буџетот на самофинасирачки активности на општина Василево за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации
во износ од  59.256,00  денари се пренесува како приход на буџетот на донации на
општина Василево за 2015 година.

Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и
расходи:

Член 4
Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2014
година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и
основни намени.

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2014 година ќе
се објави во„Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1679/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево                                                                                                   Дајанчо Ефтимов с.р
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* *  *

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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
усвојување на Годишен извештај на
општина Василево за 2014 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
13.03.2015 godina

Бр.09–1680/2       Општина Василево
13.03.2015г.             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 RM“ br 5/02), ~len 34
stav 2 alineja 4 od Zakonot za finansirawe
na edinicite na lokalnata samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 61/04, 96/04 i
67/07) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na
Op[tina Vasilevo („Slu`ben glasnik na
OV“ br. 04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na
op[tina Vasilevo na svojata redovna
одржана sednica на 13.03.2015 година ја
donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Годишниот извештај на

општина Василево за 2014 година

1. Se usvojuva Годишниот иzve[taj на
општина Василево за 2014 година.

2. Sostaven del na ovoj zaklu~ok e
Годишниот иzve[taj на општина Василево за
2014 година.

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

Бр.08-1680/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za
усвојување на завршната сметка на
Јавната установа за деца - детска градинка
„Прва Радост“ Василево за 2014 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
13.03.2015 година.

Бр.09–1681/2       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

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

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Zavr[nata smetka na
JOУДГ„Прва Радост“ Василево за 2014

година
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 1.Сe usvojuva Zavr[nata smetka br. 05-27/1
od 04.03.2015 godina na JOУДГ„Прва Радост“
Василево за 2014 година.

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

Бр.08-1681/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za davawe
soglasnost na Извештајот за работа и
годишната сметка на JP „Turija“ Vasilevo за
2014 година, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 13.03.2015 godina

Бр.09–1682/2       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

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

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

1.Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Извештајот за работа и
годишната сметка на ЈП „Турија“ Василео за
2014 br. 02-155/1 od 27.02.2015 godina.

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

Бр.08-1682/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов с.р.

* *  *

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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za davawe
soglasnost na Одлуката за распоредување на
добивката остварена по годишната сметка и
финансискиот извештај за 2014 година  na
Upravniot odbor na JP „Turija“ Vasilevo ,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 13.03.2015
godina

Бр.09–1683/2       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.
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------------------------------------------

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

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost  на Одлуката за

распоредување на добивката остварена по
годишната сметка и финансискиот извештај за

2014 година  na Upravniot odbor na JP
„Turija“ Vasilevo

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија“ Василево за распоредување на
добивката остварена по годишната сметка и
финансискиот извештај за 2014 година br. 02-
156/1 od 27.02.2015 godina.

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

Бр.08-1683/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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

R E { E N I E

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
13.03.2015 godina

Бр.09–1684/2       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

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

Одлука
за отпис и расходување на основни средства и

ситен инвентар
сопственост на Општина Василево

Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на

основните средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево.

Член 2
Отписот и расходувањето на основните

средства и ситен инвентар се врши на предлог
на Комисијата за вршење на попис на основните
средства и ситен инвентар за 2014 година,
поради нивна дотраеност или неупотребливост.

Член 3
Бројот и видот на отпишаните и

расходуваните основни средства и ситен
инвентар се утврдува по спецификација , која е
составен дел на оваа Одлука.

Член 4
Отпишувањето и расходувањето на

основните средства и ситниот инвентар ќе го
врши Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Василево.
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Член 5
Комисијата за вршење на отпис на

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

Член 6
Донесување на ова Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност
која би се стекнала со евентуална продажба на
некои основни средстваи ситен инвентар и на
основните средства и ситен инвентар што
општината ќе ги употребува за друга намена за
свои потреби во Буџетот на општина Василево
и
- право на отпишување на утврдената вредност
на основните средства кои ќе се уништат и
фрлат во отпад од Буџетот на општина
Василево.

Правото на евиденција и отпишување на
паричната вредност ќе ја спроведе Одделението
за финансиски прашања на општина Василево.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето

во „Сл. гласник на општина Василево”

Бр.08-1684/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов с.р.

* *  *

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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za
усвојување на Прегледот на приходи и
расходи од спортската сала на ООУ,,Гоце
Делчев” за учебната 2012,2013 и 2014  година ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
13.03.2015 година.

Бр.09–1685/2       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02), i ~len 21
став 1 точка 29  od Statutot na Op[tina
Vasilevo  („Slu`ben glasnik na
OV“br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na
op[tina Vasilevo na svojata redovna
sednica odr`ana na den 13.03.2015 godina
donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  Прегледот на приходи и
расходи од спортската сала на ООУ,,Гоце

Делчев” за учебната 2012,2013 и 2014  година

1.Сe usvojuva Прегледот на приходи и расходи
од спортската сала на ООУ,,Гоце Делчев“ за
учебната 2012,2013 и 2014  година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Прегледот
на приходи и расходи од спортската сала на
ООУ,,Гоце Делчев“ за учебната 2012, 2013 и
2014  година.

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

Бр.08-1685/1 Совет на општина Василево
13.03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов с.р.
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* *  *

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, 185/11,
24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и
43/2014), ~len 50 od Zakonot za lokalna
samouprava („Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija“ br.5/02) 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.02/2015
za potreba od javna nabavka

^len 1
So ovaa Reшenie se utvrduva

potreba od javna nabavka на
молерофарбарски,подополагачки и
браварски работи на административната
зграда на локланата самоуправа на
општина Василево.

^len 2
Nabavkata ]e se sprovede po

postapka so barawe za pribirawe na ponudi
so objavuvawe oglas koja zapo~nuva vo
hartiena forma a zavr[uva so elektronska
aukcija, vo soglasnost so Zakonot za javni
nabavki („Slu`ben vesnik na RM“ br.136/07,
130/08, 97/10, 53/11 ,185/11, 24/12, 15/2013,
148/2013, 28/2014 и 43/2014).

^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata

e 300.000,00 denari bez DDV i нe predvidena
vo Godi[niot plan za javni nabavki za 2015
godina.

^len 4
Kriterium za izbor na najpovolen

ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena 100 boda

^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:
- Убавка Стојчева - pretsedatel;
- Славе Андонов - zam.pretsedatel;

Za ~lenovi i nivni zamenici se
imenuvaat:

- Тони Ристов - ~len;
- Зора Коларова - zam.~len;
- Велика Ѓоргиевска -~len;
- Симона Шонтевска -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.09–1675/1       Општина Василево
13.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.


