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Врз основа на член 50 став 
1 точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) член 60 од 
Статутот на општина Василево – 
Пречистен текст ("Службен 
гласник на општина Василево " 
бр. 12/20) Градоначалникот на 
Општина Василево донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Заклучокот 
за непотврдување на 

Решението за разрешување и 
именување на членови на 

Управниот одбор на ЈОУДГ 
“Прва Радост“ Василево 

 
Се објавува Заклучокот за 

непотврдување на Решението за 
разрешување и именување на 
членови на Управниот одбор на 
ЈОУДГ “Прва Радост“ Василево 
донесено на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 09.12.2021 година. 
 
Бр.08-1713/2  Општина Василево 
09.12.2021        Градоначалникот 
   Година             Славе Андонов 
 
  ............................................ 
 
 

Врз основа на член 51 став 
2 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
РМ“бр.05/02), и член 61 став 3 од 
Статутот на општина Василево – 
Пречистен текст („Службен 
гласник на општина Василево„ 
бр. 12/20), Советот на Општина 
Василево на седница одржана на 
ден 09.12.2021 година, донесе  

 

ЗАКЛУЧОК 
За непотврдување на 

Решението за разрешување и 
именување на членови на 

Управниот одбор на ЈОУДГ 
“Прва Радост“ Василево  

 
1.Не се потврдува Решението за 
разрешување и именување на 
членови на Управниот одбор на 
ЈОУДГ “Прва Радост“ Василево 
бр.08-1613/1 од 26.11.2021година 
донесено на седница на Совет 
на општина Василево, одржана 
на 25.11.2021 година 
2.Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на донесување а ќе се  
објави во „Службен гласник на 
Општина Василево„. 
 
Бр.08-1713/1  Општина Василево 
09.12.2021        Градоначалник 
   Година           Славе Андонов 
 
   .................................................     
 

Врз основа на член 24-а  
став 1 од Законот за јавни 
претпријатија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/1996; 9/1997; 
6/2002; 19/2002; 40/2003; 
49/2006; 22/2007; 83/2009; 
97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 
61/2015; 39/2016; 64/2018; 
35/2019 и „Службен весник на 
РС“ бр.275/2019), член  50 од 
Законот за Локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ 
бр.05/02) и член 59 од Статутот 
на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на 
општина Василево“ бр. 12/2020)  
Градоначалникот донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е  
За разрешување на вршителот 

на должност директорот на 
ЈПКД Турија п.о Василево 

 
1.Се разрешува Зоранчо Ѓорѓиев 
од функцијата вршител на 
должноста директор на ЈПКД 
Турија п.о Василево 
2.Со посебно решение ќе биде 
именуван нов вршител на 
должност директор на ЈПКД 
Турија п.о Василево 
3.Оваа решение влегува во сила 
со денот на донесувањето а ќе 
се објави во службен гласник на 
Општина Василево 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
Градоначалникот на 

општина Василево на ден 
12.11.2021 година го разрешува 
Зоранчо Ѓорѓиев од функцијата 
Вршител на должноста Директор 
на ЈПКД ,,Турија ‘’ п.о Василево 
согласно член 24-а од Законот за 
јавни претпријатија. 

Со оглед на погоре 
изложеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
 Правна поука :  Против 
оваа Решение незадоволната 
странка може да поднесе 
приговор до Градоначалникот на 
општината во рок од 8 (осум ) 
дена од денот на неговото 
доставување. 
 
Бр.09-1486/1  Општина Василево 
12.11.2021       Градоначалникот 
    година           Славе Андонов 
 
   ............................................     
 
 

Врз основа на член 116 од 
Законот за основно образование  
(Службен весник на РСМ бр. 
161/2019; 229/2020) член  50 од 
Законот за Локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ 

бр.05/02) и член 59 од Статутот 
на Општина Василево-Пречистен 
текст („Службен гласник на 
општина Василево“ бр. 12/2020)  
Градоначалникот донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување на директор на 
ООУ „Гоце Делчев“ Василево 

 
1.Се разрешува Стојан Тимов од 
функцијата директор на ООУ 
„Гоце Делчев“ Василево. 
2.Со посебно решение ќе биде 
именуван нов вршител на 
должноста директор на ООУ 
„Гоце Делчев“ Василево. 
3.Оваа решение влегува во сила 
со денот на донесувањето а ќе 
се објави во службен гласник на 
Општина Василево. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
 

Градоначалникот на 
општина Василево на ден 
30.11.2021 година го разрешува 
Стојан Тимов од функцијата 
директор на ООУ „Гоце Делчев“ 
Василево по негово барање 
бр.04-326/1 од 26.11.2021 година. 

Со оглед на погоре 
изложеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

 
 Правна поука :  Против 
оваа Решение незадоволната 
странка може да поднесе 
приговор до Градоначалникот на 
општината во рок од 8 (осум ) 
дена од денот на неговото 
доставување. 
 
Бр.09-1592/2  Општина Василево 
 30.11.2021      Градоначалник 
   година          Славе Андонов 
 
   ............................................... 
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Врз основа на член 50 и член 63 од 
Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02), 
член 85 став 3 од Статутот на 
општина Василво – пречистен текст 
(,,Службен гласник на општина 
Василево“ бр. 12/2020) 
Градоначалникот на општина 
Василево донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За именување на вршителот на 

должноста директор на ООУ ,,Гоце 
Делчев“ од Василево 

 
Член 1 

 За вршител на должноста 
директор на ООУ ,,Гоце Делчев“  
Василево се именува Дејан Стојанов 
од Василево вработен во  ООУ 
,,Гоце Делчев“ од Василево, со 
неограничени овластувања за 
времен период од 6 (шест) месеци. 
 

Член 2 
 Оваа Решение влегува во 
сила со денот на донесување, а ќе 
се објави во Службен гласник на 
општина Василево. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 Согласно член 118 од 
Законот за основно образование 
(,,Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19 и 229/20), 
Градоначалникот на општина 
Василево го именува за вршител на 
должност директор на ООУ ,,Гоце 
Делчев“ од Василево Дејан 
Стојанов од Василево вработен во 
ООУ ,,Гоце Делчев“  од Василево, со 
неограничени овластувања за 
временски период од 6 (шест) 
месеци. 
 
Бр.09-1635/1  Општина Василево 
01.12.2021       Градоначалник 
  година           Славе Андонов 
    ........................................ 

Градоначалникот на општина 
Василево врз основа на член 77 од 
Законот за јавни набавки (,,Службен 
весник на РМ ,, бр.24/19), член 50 од 
Законот за локална самоуправа  
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и 
член 59 од Статутот на општина 
Василево (,,Службен гласник на ОВ ,, 
бр.12/20), донесе 

 
РЕШЕНИЕ  

за потреба од јавна набавка 
  

член 1 
Со оваа Решение се утврдува потреба 
од јавна набавка на стоки – набавка на 
електрична енергија за потребите на 
општина Василево. 
 

Член 2 
Набавката ќе се спроведе со 

поедноставена отворена постапка на 
понуди со објавување на оглас преку 
ЕСЈН и завршува со електронска аукција 
во согласност со Законот за јавни 
набавки (,,Службен весник на РМ,, 
бр.24/19). 

 
член 3 

Проценетата вредност на 
набавката е 3,540,000 денари со ДДВ и 
е предвидена во Годишниот план за 
јавни набавки за 2021 година. 

 
член 4 

Критеруим за избор на 
најповолен понудувач е понуда со: 

- Економски најповолна 
понуда (цена). 

 
член 5 

Постапката за набавката ќе ја 
спроведе Комисија за јавни набавки во 
општина Василево составена од 3 (три) 
члена, претседател и двајца членови на 
комисијата како и нивни заменици. 

 
член  6 

 Средствата за реализација на 
набавката се обезбедени од Буџетот на 
општина Василево. 
 

член 7 
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За претседател и заменик 
претседател се именуваат: 

- Ристо Михаилов      - 
претседател; 
- Симона Стојанова  - 
зам.претседател; 

За членови и нивни заменици се 
именуваат: 

- Верче Миткова        - 
член; 
- Соња Иванова         - 
зам.член; 
- Боби Величковски - 
член; 
- Сузана Велкова       - 
зам.член. 

член 8 
Оваа Решение влегува во сила 

од денот на донесување, а ќе се објави 
во  “Службен гласник на општина 
Василево”. 
  
Бр.09-1691/1  Општина Василево 
06.12.2021       Градоначалник 
  година            Славе Андонов 
 
   .............................................     
 

Градоначалникот на општина 
Василево врз основа на член 77 од 
Законот за јавни набавки (,,Службен 
весник на РМ ,, бр.24/19), член 50 од 
Законот за локална самоуправа  
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и 
член 59 од Статутот на општина 
Василево (,,Службен гласник на ОВ ,, 
бр.12/20), донесе 

РЕШЕНИЕ  
за потреба од јавна набавка 

  
член 1 

Со оваа Решение се утврдува 
потреба од јавна набавка набавка на 
услуги-Ангенција за привремени 
вработувања за  потребите на 
единицата за локална самоуправа - 
општина Василево за период од 1 
(една) година. 

 
 
 

Член 2 
Набавката ќе се спроведе 

набавка од мала вредност на понуди со 
објавување на оглас преку ЕСЈН и 
завршува со електронска аукција во 

согласност со Законот за јавни набавки 
(,,Службен весник на РМ,, бр.24/19). 

 
член 3 

Проценетата вредност на 
набавката е 507,400 денари со ДДВ и е 
предвидена во Годишниот план за јавни 
набавки за 2021 година. 

 
член 4 

Критеруим за избор на 
најповолен понудувач е понуда со: 

- Најниска цена. 
член 5 

Постапката за набавката ќе ја 
спроведе Комисија за јавни набавки во 
општина Василево составена од 3 (три) 
члена, претседател и двајца членови на 
комисијата како и нивни заменици. 

 
член  6 

 Средствата за реализација на 
набавката се обезбедени од Буџетот 
на општина Василево. 
 

член 7 
За претседател и заменик 

претседател се именуваат: 
- Ристо Михаилов      - 
претседател; 
- Блажо Стоилков      - 
зам.претседател; 

За членови и нивни заменици се 
именуваат: 

- Симона Стојанова   - 
член; 
- Соња Иванова         - 
зам.член; 
- Горан Андонов        - 
член; 
- Сузана Велкова       - 
зам.член. 

член 8 
Оваа Решение влегува во сила 

од денот на донесување, а ќе се објави 
во  “Службен гласник на општина 
Василево”. 
 
Бр.09-1712/1  Општина Василево 
09.12.2021       Градоначалник 
   година           Славе Андонов 
 
   ................................................ 
 
 
 

 
 
 
 


