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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 39 став 1 од Статутот на општина Василево  
("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го 
донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Се прогласува Заклучокот  za usvojuvawe na 
Годишниот извештај за активностите на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион за 2013 година, 
што  Советот на општина Василево го донесе на 
седницата одржана на ден 25.06.2014 година 

 
Бр.08–1270/2        Општина Василево 
25.06.2014г.              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 R.M." br 5/02), ~len 21 od Statutot na Opшtina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 
09/10  ), Sovetot na opшtina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 25.06.2014 godina 
donese,  

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na Годишниот Izveшtaj za активностите 
на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион 

za 2013 godina 
 

1. Se usvojuva Годишниот Izveшtaj za активностите на 
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион 
za 2013 godina. 

 

2. Sostaven del na ovoj zaklu~ok e Годишниот 
Izveшtaj za активностите на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион za 2013 godina . 
 
 3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a }e se objavi vo "Slu`beni glasnik 
na Opшtina Vasilevo". 
 
Бр.07-1270/1                    Совет на општина Василево 
25.06.2014г. Претседател,  
 Василево                                                     Илчо Колев 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 55 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 Ш E N I E 

 Se proglasuva Zаклучокот za usvojuvawe na 
Izveшtajot za realizacija na programata za 
izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalnite 
patiшta i ulici vo Opшtina Vasilevo za 2013 
godina, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 28.06.2014 godina 
 

Бр.08–1271/2                      Општина Василево 
25.06.2014г.                            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 R.M." br 5/02), ~len 21 od Statutot na Opшtina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10  ), 

Sovetot na opшtina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 25.06.2014 godina 
donese,  

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na Izveшtajot za realizacija na 

programata za izgradba, rekonstrukcija i 
odr`uvawe na lokalnite patiшta i ulici vo 

Opшtina Vasilevo za 2013 godina 
 

1. Se usvojuva Izveшtajot za realizacija na 
programata za izgradba,  rekonstrukcija i 
odr`uvawe na lokalnite patiшta i ulici vo 
Opшtina Vasilevo za 2013 godina. 

 
2. Sostaven del na ovoj zaklu~ok e Izveшtajot za 
realizacija na  programata za izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalnite  
patiшta i ulici vo Opшtina Vasilevo za 2013 
godina. 

 
 3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo "Slu`beni glasnik 
na Opшtina Vasilevo". 
 
Бр.07-1271/1                    Совет на општина Василево 
25.06.2014г. Претседател,  
 Василево                                                      Илчо Колев с.р. 

 
*  *  * 

    

  Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
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RM br. 05/02) ~len 55 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 Ш E N I E 

 Se proglasuva Одлуката за  заедничко 
u~estvo na Opшtina  Vasilevo и општина Босилово во 
организацијата и реализацијата на проектот ,,Отворени 
забавни фудбалски школи 2014 година“ ,  
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 25.06.2014 godina 

 
Бр.08–1272/2                      Општина Василево 
25.06.2014г.                             Градоначалник 
Василево                      Ванчо Стојанов с.р. 

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

Советот na opшtina Vasilevo vrz osnova na 
~len 36 stav 1  od Zakonot za lokalna samouprava 
(„Slu`ben glasnik na OV“  br.5/02)i ~len 21 od 
Statutot na opшtina Vasilevo („Slu`ben glasnik 
na OV“  бр.04/03,08/06 и 09/10 ), на svojata  redovna 
sednica одржана на 25.06.2014 година  ја donese 
следната ,  

ODLUKA 
za   заедничко u~estvo na Opшtina  Vasilevo и 

општина Босилово во организацијата и 
реализацијата на проектот ,,Отворени забавни 

фудбалски школи 2014 година’’ 
  

^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na opшtina 
Vasilevo go opredeluva   заедничкото u~estvoto na 
Opшtina Vasilevo и општина Босилово во 
организацијата и реализацијата на проектот ,, Отворени 
забавни фудбалски школи 2014 година’”. 

 
^len 2 

 Партиципацијата за учество во ,, Отворени 
забавни фудбалски школи 2014 година’” изнесува 
119.000,00 денари. Притоа процентуалното учество на на 
општина Василево и општина Босилово е по 50 % од 
вкупните трошоци. 

^len 3 
 Со овој проект ќе се опфатат момчиња и 
девојчиња на возраст од 6-12 години . 

^len 4 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila  со denot na  
donesuvawe, a ќe se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na 
opшtina Vasilevo“ .  
 
Бр.07-1272/1                      Совет на општина Василево 
25.06.2014г. Претседател,  
 Василево                                                      Илчо Колев 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 55 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 утврдување на 
обврската,висината и начинот на надоместок за 
одржување на заедничка потрошувачка,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 25.06.2014 godina 
 

Бр.08–1273/2                     Општина Василево 
25.06.2014г.                             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), член 12 од Законот за јавна чистота(,,Slu`ben 
vesnik na RM,, br.111/08),   i ~len 21 точка 19  od 
Statutot na op[tina Vasilevo (,,Slu`ben glasnik 
na OV,, br. 04/03,08/06 и 09/10 ), Закон за комунални 

дејности (,,Slu`ben vesnik na RM br.95/12,163/13 и 
42/14) Советот на општина Василево на svojata  
redovna sednica одржана на 25.06.2014 година ja 
donese slednata 

О Д Л У К А 

за утврдување на обврската,висината и начинот на 

надоместок за одржување на заедничка потрошувачка 

 
^len 1 

 Со оваа Одлука се утврдува обврската,висината 

и начинот на плаќање на надоместокот за одржување на  

заедничката потрошувачка на територијата на општина 

Василево  

^len 2 
 За одржување на заедничката потрошувачка 
граѓаните се должни да плаќаат надоместок. 

 
^len 3 

 Висината на надоместокот за одржување на  
заедничката потрошувачка изнесува 20 денари за 
индивидуални домаќинства и правни лица. 

   
^len 4 

 Наплатата на надоместокот за заедничката 
потрошувачка ќе ја врши општина Василево со 
доставување на годишно Решение . 
 Надоместокот за одржување на заедничката 
потрошувачка ќе се наплаќа на посебна сметка на 
Буџетот на општина Василево 
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^len 5 
 Општината е должна да изготви Годишна 
програма за одржување на заедничката потрошувачка во 
која ќе се утврди видот и обемот на работите што треба 
да се извршат,финансиските средства,временските 
рокови за извршување на работите, динамиката и 
начинот на вршење на работите. 
 Пристигнатите средства по овој основ, 
општината е должна да ги користи за финансирање на 
работите на заедничката потрошувачка. 

 
^len 6 

 Со влегувањето во сила на оваа Одлука 
престануваат да важат Одлуката за утврдување на 
обврската,висината и начинот на надоместокот за 
одржување на јавната чистота бр.07-2582/1 од 03.09.2009 
година и Одлуката за изменување на Одлуката за 
утврдување на обврската,висината и начинот на 
надоместокот за одржување на јавната чистота бр.07-
2146/1 од 29.07.2010 година донесени од Советот на 
општина Василево. 

^len 2 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila  od denot na 
nejzinoto donesuvawe, a ]e se objavi vo ,,Slu`ben 
glasnik na op[tina Vasilevo". 
 
Бр.07-1273/1                     Совет на општина Василево 
25.06.2014г. Претседател,  
 Василево                                                      Илчо Колев 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 55 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 заедничка 
потрошувачка во општина Василево за 2014 година,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 25.06.2014 godina 
 
 

Бр.08–1274/2         Општина Василево 
25.06.2014г.              Градоначалник 
Василево        Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот 

за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр 5/02), 

член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на 

РМ“ бр. 111/08), Закон за комунални дејности (,,Slu`ben 

vesnik na RM’’ br.95/12,163/13 и 42/14) и член 21 точка 

15 од Статутот на Општина Василево (Slu`ben glasnik 
na OV br. 04/03, 08/06 i 09/10), Советот на својата 

редовна седница одржана на 25.06.2014 година  ја 

донесе следната следната 

 

П Р О Г Р А М А 

за заедничка потрошувачка во oпштина  

Василево за 2014 година   

I. Општи одредби  

 

Со оваа програма се утврдуваат објектите и 

активностите за орджување на заедничката 

потрошувачка во Општина Василево за 2014 година, 

видот  и обем на работите што треба да се извршат, 

финансиските средства временски рокови за 

извршување, динамика, начин на вршење на работите, 

одржување на постоечките и поставување на соодветни 

садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на 

отворените простори пред јавните објекти.  

Согласно одредбите на Законот за комунални 

дејности ( Сл. Весник на РМ бр.95/12, 163/13 и 42/14)  

постојат повеке видови на објекти на комуналната 

инфраструктура кои служат за задоволување на 

заедничката потрошувачка и според Законот за Јавна 

чистота  (Сл. Весник на РМ бр.130/10 пречистен текст, 

23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) се уредуваат условите и 

начинот на одржувањето на јавната чистота, површините 

и објектите на кои се врши одржувањето на јавната 

чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во 

зимски услови. Овие надлежности  се од јавен интерес и 

се обврска на единиците на локалната самоуправа. 

Одржувањето на објектите на заедничката 

комунална потрошувачка е континуиран процес како и 

одржувањето на  јавната чистот,  кој обезбедува трајно и 

квалитетно чистење на јавните површини, на отворените 

простори на јавните објекти и на дворните површини на 

колективните и индивидуалните објекти за домување. 

Сопствениците, односно корисниците на отворени 

простори на јавните објекти и на дворните површини на 

колективните и индивидуалните објекти за домување се 

должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го 

отстрануваат сметот од истите.  

Одржувањето на објектите на заедничката 

комунална потрошувачка и одржувањето на  јавната 

чистота на јавните површини во општина Васаилево го 

врши ЈПКД „Турија“ – Василево, за сметка на општина 

Василево. 

II. Видови на објекти и услуги кои спагаат во 

задоволувањето на заедничката потрошувачка 

 

Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма се:  

- Локални патишта и улици со вертикална и 

хоризонтална сигнализација, велосипедски 

патеки, кејови и јавни површини; 

- Гробишта; 
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- Паркови, зелени површини, парк шуми и 

рекреативни зелени површини и 

карактеристични пејсажи;  

- Рекреативни објекти ( детски игралишта, 

спортски патеки и игралишта и  

- Одводни канали и речни корита. 

 

Одржувањето на сите овие објекти спагаат во услуги 

кои ЈП Турија ги врши за сметка на оптина Василево. 

III. Oбем, динамика и начин на извршување на 

работите. 

 

Одржувањето на објектите на заедничката 

комунална потрошувачка и одржувањето на  јавната 

чистота на јавните површини во општина Василево ќе се 

врши по следниот обем и динамика: 

- Двапати годишно ќе се косат банкините на 

локални патишта и улици; 

- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа 

вертикална и хоризонтална сигнализација; 

- Еднаш месечно косење на зелените 

површини во сите населени места; 

Трипати месесечно чистење на влезната улица во с 

Василево до 

- Домот на култрурата, тротоарите и паркинг 

просторот пред Училиштето; 

- Еднаш месечно чистење и косење на 

гробишта во сите населени места; 

- Еднаш месечно чистење и косење на 

фудбалските терени во сите населени 

места; 

- Еднаш годишно чистење на одводни канали 

и речни корита во сите населени места  

- Двапати годишно во месец април - мај и  

септември - октомври ќе се изврши сечење 

на гранки на дрвја кои сметат на влезните 

локални патишта во сите населени места. 

- За одржување на јавната чистота на јавните 

површини ќе се постават садови – корпи за 

фрлање на отпадоци во сите населени 

места; 

- Во општинскиот центар и во централните 

делови на населените места ќе се постават 

контејнери и пепелници за гаснење и 

фрлање на догорчиња од цигари. 

- За одржување на јавната чистота, ќе се 

набават и постават канти – садови од 120 

литри. 

Одржувањето на објектите на заедничката 

комунална потрошувачка и одржувањето на  јавната 

чистота на јавните површини во општина Васаилево ќе 

се врши дење во работно време од 8,00 до 16,00 часот. 

IV.  Финансиски средства  

Финансиските средства потребни за реализација на 

Програмата за заедничка потрошувачка во Општина 

Василево за 2014 година ќе се обезбедат  од 

домакинствата и правните субјекти во сите населени 

места во Општина Василево. 

Овие средства ќе ги наплака општина Василево 

еднаш годишно по 120 денари од домакинство и 

правните лица. 

- 2841 домакинства и 46 правни лица х 120 

денари вкупно 692880 денари. 

Овие прибрани финансиски средства ќе се користат за 

одржувањето на објектите на заедничката комунална 

потрошувачка и одржувањето на  јавната чистота на 

јавните површини во општина Васаилево 

V. Завршни одредби 

Програмата за заедничка комунална 
потрошувачка во Општина Василево за 2014 година 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Василево “. Со 
влегувањето во сила на оваа програма престанува да 
важи Програмата за одржување на јавна чистота на 
општина Василево за 2014 година, донесена од Советот 
на Општина Василево број 08-2305 од 27.11.2013 
година. 

 
Бр.07-1274/1                  Совет на општина Василево 
25.06.2014г. Претседател,  
 Василево                                                      Илчо Колев 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 55 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 Одлуката за проширување и 
измена на распоредот на средствата на Буџетот на 
општина Василево за 2014 година ,  
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 25.06.2014 godina 
 
Бр.08–1275/2         Општина Василево 
25.06.2014г.              Градоначалник 
                                                      Ванчо Стојанов 
 
                               ------------------------------------------- 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 

локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр. 5/2002) а во 

врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на 

РМ бр.64/2005,2008 и Статут на општина василево 

(Сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10 
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О Д Л У К А 

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2014 год 

Член 1 
Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2014 

година на следниот начин: 

  
Потпрограма и назив на потпрограмата 

        Потставка и опис на потставката                    Самофин.       Дотации      Донации       Кредити 

 

Се зголемуваат приходите на следните потставки: 

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА 

        742119  Други општи и тековни донации                       0                    0     1.500 000                  0 

        743211 Капитални донации                                               0                    0     2.349 372                  0 

                                                                                                            0                    0     3.849 372                  0 

 

 

ЈДО  ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

          482120 Изградба на ул.пат. и автопати                        0                    0      3.849 372                  0                     

                                                                                                           0                    0      3.849 372                  0 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево и станува составен дел на 

Буџетот на општната за 2014 год. 

Бр. 07-1275/1                                                                Претседател на Совет на општина Василево 

25.06.2014 год.                                                                                       Илчо Колев 

 

 

*  *  * 
 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) 
~len 55 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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 
2014 година ,  
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 25.06.2014 godina 
 

Бр.08–1276/2                                                                                                      ОпштинаВасилево 
25.06.2014г.                                                                                                           Градоначалник 
Василево                                                                                                           Ванчо Стојанов  
                                                                         ------------------------------ 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр. 5/2002) а во врска со член 34 

од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,2008 и Статут на општина василево (Сл.гласник на Општина Василево 

бр.04/03,08/06 и 09/10 

О Д Л У К А 

За измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2014 год 
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Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2014 година на следниот 

начин: 

 

Потпрогр.и назив на потпрограмата 

        Потстав. и опис на потставката                 Буџет    Самофин.   Дотации    Донации     Кредити 

 

Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

        427110  Привремени вработувања            500 000              0                    0             0                  0 

        493110  Отплата на главнина  и на           - 500 000              0                    0              0                 0 

                      Краткороч. позајмувања                              0             0                    0               0                0            

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево и станува составен дел на 

Буџетот на општната за 2014 год. 

 

Бр. 07-1276/1                                                                                          Претседател на Совет на општина Василево 

25.06.2014 год.                                                                                                                             Илчо Колев 

 

 

 

*  *  * 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 55 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 Ш E N I E 

 Se proglasuva Одлуката за продолжување 
на важноста на Стручното Мислење бр.03-817/1 од 
02.04.2013 година и Програмата бр.03-1494/1 од 
18.07.2013 година ,  
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 25.06.2014 godina 
 
Бр.08–1277/2         Општина Василево 
25.06.2014г.              Градоначалник 
Василево        Ванчо Стојанов с.р. 
 

-------------------------------- 
Советот na opшtina Vasilevo vrz osnova na 

~len 36 stav 1  od Zakonot za lokalna samouprava 
(''Slu`ben glasnik na OV'' br.5/02)i ~len 21 точка 
11 od Statutot na op{tina Vasilevo (''Slu`ben 
glasnik na OV'' бр.04/03,08/06 и 09/10 ), на svojata  
redovna sednica одржана на 25.06.2014 година  ја 
donese следната ,  

ODLUKA 
za   продолжување на важноста на Стручното 
Мислење бр.03-817/1 од 02.04.2013 година и 
Програмата бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година 

 
^len 1 

 So ovaa Odluka Sovetot na opшtina 
Vasilevo го утврдува продолувањето на важност и за 
2014 година на Стручното Мислење за 
спроведување на превентивна 
дезинфекција,дезинсекција и дератизација за 2013 
година изготвено од ЈЗУ,,Центар за јавно здравје” 
Струмица бр.03-817/1 од 02.04.2013 година и  
Програмата за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението на територијата на 
општина Василево изготвена од ЈЗУ,,Центар за 
јавно здравје” Струмица бр.03-1494/1 од 18.07.2013 
година донесени од страна на Советот на општина 
Василево. 

^len 2 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila  со denot na  
donesuvawe, a ќe se objavi vo Slu`ben glasnik na 
opшtina Vasilevo. 
 
Бр.07-1277/1                    Совет на општина Василево 
25.06.2014г. Претседател,  
 Василево                                                     Илчо Колев с.р. 
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               ------------------------------------------------ 

Gradona~alnikot na Opшtina 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) i 
~len 38 od Statutot na Op[tina Vasilevo 
(Slu`ben glasnik na OV br.04/03, 08/06 i 09/10), 
donese 
 

REШENIE br.3/2014 
za potreba od javna nabavka 

^len 1 
So ovaa Reшenie se utvrduva potreba od 

javna nabavka na prehranbeni artikli, pijaloci i 
sredstva za higiena za potrebite na organite i 
opшtinskata administracija na opшtina Vasilevo 
za period od 1 (edna) godina (sukcesivna nabavka). 

 
^len 2 

Nabavkata ќe 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, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 
43/2014 ). 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na nabavkata e 
300.000,00 denari i e predvidena vo Godi{niot plan 
za javni nabavki za 2014 godina. 

 
^len 4 

Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 

- Cena                    100 poeni 
 

^len 5 
Postapkata za nabavkata ќe ja sprovede 

Komisija za javni nabavki vo Opшtina 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: 

- Slave Andonov                 - pretsedatel; 
- Sawa Trajanova          - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Ubavka Stoj~eva - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Zora Kolarova           -~len; 
- Bobi Veli~kovski    -zam.~len. 

 
^len 7 

Ovaa Reшenie vleguva vo sila od denot na 
donesuvawe, a ќe se objavi vo „Slu`ben glasniк na 
Opшtina Vasilevo“ .  

08-1123/1                              Општина Василево  
02.06.2014                                     Градоначалник 
Василево                                   Ванчо Стојанов 
 
         ------------------------------------------ 
 
 Gradona~alnikot na Opшtina 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) i ~len 38 od Statutot na Opшtina Vasilevo 
(,,Slu`ben glasnik na OV,, br.04/03, 08/06 i 09/10), 
donese 
 

REШENIE br.4/2014 
za potreba od javna nabavka 

 

^len 1 
So ovaa Reшenie se utvrduva potreba od 

javna nabavka na `elezarija за потребите на органите и 
општинската администрација на општина Василево za 
period od 1 (edna) godina (sukcesivna nabavka). 

 
^len 2 

Nabavkata ќe 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 , 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 
43/2014). 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na nabavkata e 
200.000,00 denari i e vnesena vo Godiшniot plan za 
javni nabavki za 2014 godina. 

 
^len 4 

Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 

- Cena                    100 poeni 
 

^len 5 
Postapkata za nabavkata ќe ja sprovede 

Komisija za javni nabavki vo Opшtina 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: 

- Славе Андонов              - pretsedatel; 
- Сања Трајанова        - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Зора Коларова             - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Убавка Стојчева       -~len; 
- Велика Ѓоргиевска   -zam.~len. 
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^len 7 
Ovaa Reшenie vleguva vo sila od denot na 

donesuvawe, a ќe se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na 
Opшtina Vasilevo’’. 

 
08-1144/1                                 Општина Василево 
05.06.2014                                     Градоначалник 
Василево                                     Ванчо Стојанов 
 
                          ----------------------------- 
 
Gradona~alnikot na Opшtina 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 Opшtina Vasilevo 
(,,Slu`ben glasnik na OV,, br.04/03, 08/06 i 09/10), 
donese 

 
REШENIE br.05/2014 

za potreba od javna nabavka 
 

^len 1 
So ovaa Reшenie se utvrduva potreba od 

javna nabavka na горива за лесни возила и нафта за парно 
греење за потребите на единицата на локалната самоуправа - 
општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна 
набавка) . 

  
^len 2 

Nabavkata ќe se sprovede po postapka so 
barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe oglas 
koja zapo~nuva vo hartiena forma a zavrшuva 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 
1.200.000,00 denari bez DDV i e predvidena vo 
Godiшniot plan za javni nabavki za 2014 godina. 

 
^len 4 

Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 

- Cena                                                                              
100 boda 
 

^len 5 
Postapkata za nabavkata ќe ja sprovede 

Komisija za javni nabavki vo Opшtina 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: 

- Славе Андонов                  - pretsedatel; 
- Sawa Trajanova          - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Ubavka Stoj~eva           - ~len; 
- Nikola Vitlarov        - zam.~len; 
- Велика Ѓоргиевска             -~len; 
- Зора Коларова      -zam.~len. 

 
^len 7 

Ovaa Reшenie vleguva vo sila od denot na 
donesuvawe, a }e se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na 
Opшtina Vasilevo“ . 

 
08-1187/1                            Општина Василево 
12.06.2014                                 Градоначалник 
Василево                                    Ванчо Стојанов 
 
         -------------------------------------- 
 
Gradona~alnikot na Opшtina 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 ) i ~len 38 od Statutot na Opшtina 
Vasilevo (,,Slu`ben glasnik na OV“  br.04/03, 08/06 
i 09/10), donese 
 

REШENIE br.06/2014 
za potreba od javna nabavka 

 
^len 1 

So ovaa Reшenie se utvrduva potreba od 
javna nabavka na услуга за ДДД (дезинсекција, 
дезинфекција и деретизација) на територијата на општина 
Василево за 2014 година. 

^len 2 
Nabavkata ќe se sprovede po postapka so 

barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe oglas 
na veb stranata na Biroto za javni nabavki, 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 javnata nabavka e 
140.000,00 denari bez presmetan DDV i  e predvidena 
vo Godi{niot plan za javni nabavki za 2014 godina. 

 
^len 4 

Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 

- Cena                    100 poeni 
 

^len 5 
Postapkata za nabavkata ќe ja sprovede 

Komisija za javni nabavki vo Opшtina Vasilevo 
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sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca 
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici. 

 
^len 6 

Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se 
imenuvaat: 

- Славе Андонов                 - pretsedatel; 
- Sawa Trajanova         - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Ubavka Stoj~eva        - ~len; 
- Тони Ристов      - zam.~len; 
- Велика Ѓоргиевска          -~len; 
- Bobi Veli~kovski    -zam.~len. 

 
^len 7 

Ovaa Reшenie vleguva vo sila od denot na 
donesuvawe, a ќe se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na 
Opшtina Vasilevo,,. 

 
08-1246/1                                Општина Василево 
23.06.2014                                     Градоначалник 
Василево                                      Ванчо Стојанов 
 
   ------------------------------------------------ 
 
Gradona~alnikot na Opшtina 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, 15/13,148/13, 28/2014 и 43/2014) i 
~len 38 od Statutot na Opшtina Vasilevo 
(„Slu`ben glasnik na OV“  br.04/03, 08/06 i 09/10), 
donese 
 

REШENIE br.07/2014 
za potreba od javna nabavka 

^len 1 
So ovaa Reшenie se utvrduva potreba od 

javna nabavka na kancelariski material za 
potrebite na organite i opшtisnkata 
administracija na opшtina Vasilevo za period od 1 
(edna) godina (sukcesivna nabavka). 

 
^len 2 

Nabavkata ќe se sprovede po postapka so 
barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe oglas 
na veb stranata na Biroto za javni nabavki, vo 
soglasnost so Zakonot za javni nabavki („Slu`ben 
vesnik na RM“ br.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 i 185/11, 
24/12, 15/13, 148/13, 28/2014, 43/2014 ). 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na javnata nabavka e 
300.000,00 denari bez presmetan DDV i e predvidena 
vo Godiшniot plan za javni nabavki za 2014 godina. 

 
^len 4 

Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 

- Cena                    100 poeni 
 

^len 5 
Postapkata za nabavkata ќe ja sprovede 

Komisija za javni nabavki vo Opшtina 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: 
       -   Ubavka Stoj~eva        - pretsedatel; 

- Sawa Trajanovа         - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Велика Ѓоргиевска        - ~len; 
- Nikola Vitlarov      - zam.~len; 
- Зора Коларова           -~len; 
- Bobi Veli~kovski    -zam.~len. 

 
^len 7 

Ovaa Reшenie vleguva vo sila od denot na 
donesuvawe, a ќe se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na 
Opшtina Vasilevo“ . 

08-1256/1                               Општина Василево 
24.06.2014                                    Градоначалник 
Василево                                      Ванчо Стојанов 
 


