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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 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 Заклучокот за usvojuvawe na  
kvartalniot  izveшtaj za izvrшuvawe na Buxetot za 
2014 godina  na opшtina Vasilevo за периодот од 
01.01. до 30.06.2014 godina (К1) , 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 29.07.2014 godina 
 

 
Бр.08–1573/2        Општина Василево 
04.08.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od 

Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na 
R.M“  br 5/02),~len 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalna samouprava 
(„Slu`ben vesnik na R.M“  br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Opшtina Vasilevo  „Slu`ben glasnik 
na OV“  бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na opшtina 
Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den 
29.07.2014 godina donese,  
 
 

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za 

izvrшuvawe na Buxetot za 2014 godina  na opшtina 
Vasilevo за периодот од 01.01. до 30.06.2014 godina 

(К1) 
 

- Сe usvojuva  kvartalniot  izveшtaj za 
izvrшuvawe na Buxetot na opшtina 
Vasilevo  за  периодот од 01.01. до 
30.06.2014 godina (К-1). 

 
- Составен дел на овој Заклучок е и 

Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Василево за 
периодот од 01.01. до 30.06.2014 godina 
(К-1). 
 

- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto a ќe se objavi vo  

„Slu`beni glasnik na Opшtina 
Vasilevo“ . 

 

 
Бр.07-1573/1                    Совет на општина Василево 
04.08.2014г. 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 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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zakluчokot za  usvojuvawe na 
kvartalniot  izveшtaj za доспеаните а неизмирени 
обврски на општина Василево за период од 01.01 до 
30.06.2014 година (К2) , 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 29.07.2014 godina 
 

Бр.08–1571/2                      Општина Василево 
04.08.2014г                            Градоначалник 
Василево                       Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

        Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od 
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na 
R.M“  br 5/02),~len 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalna samouprava 
(„Slu`ben vesnik na R.M“  br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Opшtina 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 
29.07.2014 godina donese,  

 
  

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za 

доспеаните а неизмирени обврски на општина 
Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 година 

(К2) 
 
 

- Se usvojuva  kvartaleniot  izveшtaj za 
доспеаните а неизмирени обврски  за 
период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-
2) 
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- Sostaven del na ovoj zaklu~ok e 
kvartalniot  izveшtaj za доспеаните а 
неизмирени обврски  за период од 01.01 
до 30.06.2014 година (К-2) 

 
- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 

na donesuvaweto a ќe se objavi vo  
„Slu`beni glasnik na Opшtina 
Vasilevo“ . 

 
 
 
Бр.07-1571/1                    Совет на општина Василево 
04.08.2014г. 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 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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Zakluчokot za  usvojuvawe na 
kvartalniot  izveшtaj za промените на состојбата 
на задолжувањето  на општина Василево за период 
од 01.01 до 30.06.2014 година (К-3), 
 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 29.07.2014 godina 

 
Бр.08–1572/2                      Општина Василево 
04.08.2014г.                             Градоначалник 
Василево                      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od 

Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na 
R.M“  br 5/02),~len 32 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalna samouprava 
(„Slu`ben vesnik na R.M“  br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na 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 
29.07.2014 godina donese,  

 
 

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za 

промените на состојбата на задолжувањето  на 

општина Василево за период од 01.01 до 30.06.2014 
година (К-3) 

 
 

- Se usvojuva  kvartaleniot  izveшtaj za 
промените на состојбата на 
задолжувањето на општина Василево за 
период од 01.01 до 30.06.2014 година (К-
3) 

 
- Sostaven del na ovoj zaklu~ok e 

kvartalniot  izveшtaj za промените на 
состојбата на задолжувањето на 
општина Василево  за период од 01.01 
до 30.06.2014 година (К-3) 

 
- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 

na donesuvaweto a ќe se objavi vo  
„Slu`beni glasnik na Opшtina 
Vasilevo“ . 

 

 
Бр.07-1572/1                      Совет на општина Василево 
04.08.2014г. 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 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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Програмата за Дополнување 
на Програмата бр.07-2314/1 од 27.11.2013 година за 
изработка на урбанистички планови во општина 
Василево за 2014 година , 
 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 29.07.2014 godina 
 

Бр.08–1750/2                     Општина Василево 
04.08.2014г.                             Градоначалник 
Василево                       Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

           Врз основа на член 17 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање  („Сл. Весник на РМ“  бр.24/08, 
бр.91/09, бр.124/2010, бр.18/2011), Програмата за 
изработка на урбанистички планови и Државна и 
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Локална планска документација во РМ во 2014 година 
(„Сл. Весник на РМ“  бр.71/11 и бр.112/11), член 36 став 
1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“  бр.5/02) и член 21 точка 7 од Статутот на 
општина Василево („Службен гласник на општина 
Василево“  бр. 04/03, 08/06 i 09/10 “) Советот на 
општина Василево на својата седница одржана на 
29.07.2014 година ја донесе следната : 
 

П Р О Г Р А М А 
Дополнување на Програмата бр.07-2314/1 од 

27.11.2013 година за изработка на урбанистички 
планови во општина Василево за 2014 година 

 
Член 1 

 
        Со оваа Програма се врши дополнување на 
Програмата бр.07-2314/1 од 27.11.2013 година за 
изработка на урбанистички планови во текот на 2014 
година во општина Василево. 
                                      
                                     Член 2 

 
        Се додава и точка 1.8 во дел 2, која гласи: 
Изработка на локална урбанистичко планска 
документација за КП бр. 2376, м.в.Село, КО 
Василево, општина Василево. 
 

Член 3 
 
        Средствата за активностите предвидени во 
точка 1.8 немаат финансиски импликации во 
Буџетот на општина Василево за 2014 година и 
истите се обезбедени од страна на АД Струмичко 
поле с. Василево. 
 

Член 4 
 

         Оваа Програма за дополнување на Програмата 
бр.07-2314/1 од 27.11.2013 година за изработка на 
урбанистички планови во општина Василево за 
2014 година влегува во сила со денот на донесување 
а ќе се објави во Службен гласник на општина 
Василево . 
 
 

Бр.07-1570/1                     Совет на општина Василево 
04.08.2014г. Претседател,  
 Василево                                                      Илчо Колев с.р. 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava („Сlu`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 Ш E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката za odobruvawe na 
finansiskи средства на  Здружението на 
тутунопроизводители ,,Басмак“ - Василево , 
 
 шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 29.07.2014 godina 
 

Бр.08–1574/2                       Општина Василево 
04.08.2014г.                           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) 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 29.07.2014 година  ја donese следната,  
 

ODLUKA 
za odobruvawe na finansiskи средства на  

Здружението на тутунопроизводители ,,Басмак“ - 
Василево 

 
 

~len 1 
 

                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos od 
30.000,00 denari на Здружението на 
тутунопроизводители ,,Басмак“ - Василево. 

 
 

~len 2 
 

                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se 
odobruvaat na Здружението на тутунопроизводители 
,,Басмак“ - Василево за реконструкција на канцеларијата 
во домот на културата во с.Василево и набавка на 
технички помагала. 

 
~len 3 

                    
                    Finansiskite sredstva ]e se obezbedat od 
Buxetot na op[tina Vasilevo za 2014 godina и ќе се 
исплатат на Здружението на тутунопроизводители 
,,Басмак“ - Василево со сметка 210068261300145 
депонент Тутунска Банка и ЕДБ 4039012500716. 
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~len 4 
 

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

 
Бр.07-1574/1                     Совет на општина Василево 
04.08.2014г. 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 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 za 
основање на Јавна општинска установа за деца 
детска градинка ,,Прва радост’’ во општина 
Василево , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 29.07.2014 godina 
 

Бр.08–1568/2                        Општина Василево 
04.08.2014г.                              Градоначалник 
Василево                       Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот 

за локална самуправа (,,Службен ваесник на РМ 
,,бр.5/02) и член 21став 1 точка 27 од Статусот на 
општина Василево (,,Службен гласник на општина 
василево ,,бр. 04/03,08/06 и 09/10),во врска со член 99 став 
2 од законот за заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,,бр.23/2013), Советот на општина василево на 
седница одржана на ден 29.07.2014 година донесе  

 
О Д Л У К А 

За основање на Јавна општинска установа за 
деца детска градинка ,,Прва радост’’ во општина 

Василево 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се основа Јавна општинска 

установа за деца детска градинка ,,Прва радост”во 
општина Василево. 

Основач на детската градинка е Советот на  
општина Василево со седиште во с.Василево бр.373.  

 
Член 2 

Називот на Јавната установа гласи ,,Јавна 
општинска установа за деца детска градинка ,,Прва 
радост,,општина Василево “(во понатамошниот текст на 

оваа Одлука – детска градинка). Скратен назив на 
детската градинка е ЈОУДГ,,Прва радост’’- општина 
Василево.  

Јавната установа е со седиште во с.Василево 
бр.373  

 
Член 3 

Дејноста на детската градинка е :Згрижување и 
воспитување на децата од предучилишна возраст која се 
организира за згрижување ,претстој 
,нега,исхрана,воспитно-образовни,спортско-
рекреативнои,културни-забавни активности,мерки и 
активности за подобрување и зачувување на здравјето и 
менталитетот и социјалниот развој на детето до 6 години 
живот ,односно до вклучување во основното 
образование.  

Дејноста детска градинка ќе ја остварува преку 
основите на програмата за воспитхо-образовна работа со 
деца од предучилишна возраст во Јавните детски 
градинки (,,Службен весник РМ“ бр.125/2007)  

 
Член 4 

До создавање услови за обезбедување на 
средства од Буџетот на Република Македонија , преку 
блок дотации,општина Василево ќе ги обезбедува 
средствата за основање и отпочнување со работа на 
детската градинка во Василево од буџетот на општина 
Василево.  

 
Член 5 

 Средствата за непречено и нормално 
функционирање ,односно за вршење на дејноста на 
детската градинка ќе се обезбедат од буџетот на 
општина Василево,буџетот на Република Македонија 
преку блок дотации,од надоместокот на корисниците на 
услугата,донации и други извори на финансирање 
согласно законските прописи.  

 
Член 6 

Основачот на детската градинка ги има сите 
права и обврски кои произлегуваат од Законот и други 
прописи.  

 
Член 7 

Меќусебните права и обврски меѓу детската 
градинака и основачот се уредува со посебен договор кој 
го склучуваат директорот на детската градинка и 
Градоначалникот на општина Василево.  

 
Член 8 

Детската градинка се основа на неопределено 
време.  

 
Член 9 

 Детската градинка има својство на правно лице 
кое ќе го стекне со упис во Централниот регистар на 
Република Македонија . 

 Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка во рамките на дејноста која е 
запишана во Централниот регистар на Република 
Македонија. 

 За обврските преземени во свое име и за своја 
сметка детската градинка одговара со целиот свој имот.  
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Член 10 
Дејноста на детската градинка се организира и 

остварува во објект со седуште во Василево.  
 
 
 

Член 11 
Внатрешната организација на детската градинка 

се уредува со акт за организација на работата на 
детската градинка кој го донесува Управниот одбор на 
детската градинка ,а на кој согласност дава Советот на 
општина Василево. 

 
Член 12 

Орган на управување во детската градинка е 
Управниот одбор .  

Упаравниот одбор го сочинуваат 7 челна и тоа 
,тројца претставници од основачот,еден претставник од 
детската градинка ,двајца претставници од родителите 
на децата и еден претставник од Министерството. 

 Претставниците на основачот на детската 
градинка ги именува и разрешува Советот на општина 
Василево. 

 Претставникот на детската градинка го предлага 
стручниот совет на детската градинка врз основа на 
стручност и компететнтност ,а го избира и разрешува 
основачот по постапка пропишана со статутот на 
детската градинака. 

 Претставниците од родителите на децата ги 
предлага Советот на родители ,а ги именува и разрешува 
основашот по постапка пропишана со статутот на 
установата.  

Претставникот од министерството го предлага 
министерот ,а го именува и разрешува основачот. 

 
Член 13 

Членовите на управниот одбор се именуваат за 
период од четири години. 

 
Член 14 

За извршување на подготовките за отпочнување 
со работа на детската градинка се формира комисија во 
состав  

1.Ацо Митев - Претседател 
2.Боби Величковски - член 
3.Симона Шонтевска - член 
 

Член 15 
Формирањето на управноиот одбор , 

донесувањето на Статутот и именувањето односно избор 
на директор на детската градинка ќе се изврши во рок од 
шеесет дена од денот на уписот во Централниот регистар 
на Република Македонија.  

 
Член 16 

Лицето се именува да ги врши работите на 
детската градинка до нејзино конституирање.  

 
Член 17 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник 
на општина Василево. 

 

Бр.07-1568/1                     Совет на општина Василево 
04.08.2014г. 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 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 Актот за основање на 
Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка ,,Прва радост ,, во општина Василево, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 29.07.2014 godina 
 

Бр.08–1569/2                      Општина Василево 
04.08.2014г.                             Градоначалник 
Василево                      Ванчо Стојанов с.р. 

 

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

 
Советот na op[tina Vasilevo vrz osnova na 

член 109 став (1) од законот за заштита на децата 
(,,Службен весник на Република Македонија ,, 
бр.23/2013),~len 36 stav 1 точка 4  od Zakonot za 
lokalna samouprava („Slu`ben glasnik na OV“  
br.5/02) i ~len 21 точка 27 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 
29.07.2014 година  го donese следниот  

 
АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ  

на Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка „Прва радост “  во општина Василево  

 
I. НАЗИВ ,ОДНОСНО ИМЕ НА ОСНОВАЧОТ  
 
 

Член 1 
Се основа јавна општинска установа за деца -

Детска градинка ,,Прва радост“ во општина Василево. 
 Основач на Јавната општинска установа за деца 

-Детска градинка ,,Прва радост“  е Советот на општина 
Василево со седиште во с.Василево бр.373.  

 
II . НАЗИВ ,ОДНОСНО ИМЕ НА ФИРМАТА 

НА УСТАНОВАТА И СЕДИШТЕ НА УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦА  
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Член 2 
Називот на Јавната установа гласи :јавна 

општинска установа за деца 9Детска градинка ,,Прва 
радост” во општина Василево (во понатамошниот текст : 
Детска градинка).  

Скратен назив на Детската градинка е 
ЈОУДГ,,Прва радост“ -општина Василево.  

Седиштето на детската градинка е во с.Василево 
бр. 373.  

 
III . ВИД НА ДЕЈНОСТА НА УСТАНОВАТА ЗА 

ДЕЦА  
 

Член 3 
Дејноста на детската градинка е : Згрижување и 

воспитување на деца од предучилишна возраст која се 
организира за згрижување ,претстој,нега,исхрана, 
воспитно-образовани,спортско-рекреативни,културно-
забавниактивности,мерки и активности за подобрување 
и зачувување на здравјето и за поттикнување на 
интелектуалниот,емоционалниот,физичкиот,менталниот 
и социјалниот развој на детето до 6 години живот 
,односно до вклучување во основното образование.  

 
Шифра на дејност 

 
 Согласно националната класификација на 

дејности јавната установа за деца - детска градинка 
,,Прва радост“  во Василево, ќе ја врши претежната 
дејност 88.91 утврдена во НКД како Дејност на дневна 
социјална заштита на деца.  

Воспитно - образовна работа во Детската 
градинка ќе се изведува според Основите на програмата 
за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна 
возраст во јавните детски градинки (,,Службен весник на 
РМ“ бр.125/07).   

 
IV . СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК 

СО РАБОТА НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА И НАЧИН 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА  

 
Член 4 

Средствата за основање и отпочнување со 
работа на Детската градинка во Василево ги обезбедува 
основачот.  

Член 5 
Средствата за непречено и нормално 

функционирање ,односно за вршење на дејноста на 
Детската градинка ќе се обезбедат од буџетот на 
општина Василево,од буџетот на Република Макдонија 
по создавање на услови преку блок дотации , од 
надоместокот на корисниците на услугата ,донации и 
други извори на финансирање согласно законот. 

 
Член 6 

Средствата за основање и почеток со работа на 
установата за деца (опрема) се обезбедени од основачот  
и се дадени во прилог со спецификација на опремата . 

 
 V. ВРЕМЕ ЗА КОЕ УСТАНОВАТА СЕ 

ОСНОВА  
 

Член 7 
Детската градинка се основа на неопределено 

време.  
 
VI . ПРАВАТА И ОБВРСКИ НА ОСНОВАЧОТ 

ВО ПОГЛЕД НА ВРШЕЊЕТО НА ДЕЈНОСТА И 
МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦА И ОСНОВАЧОТ  

 
Член 8 

Основачот на Детската градинка ги има сите 
права кои произлегуваат од законот и други прописи. 

 
Член 9 

 Меѓусебните права и обврски меѓу Детската 
градинка и основачот се уредува со посебен договор кој 
го склучуваат директорот на детската градинка и 
градоначалникот на општина Василево.  

 
VII . УПРАВУВАЊЕ СО УСТАНОВАТА ЗА 

ДЕЦА  
 

Член 10 
Орган на управување во Детската градинка е 

Управниот одбор. 
 Управниот одбор го сочинуваат 7 членови и тоа 

: тројца претставници од основачот,еден претставник од 
Детската градинака,двајца претставници од родителите 
на децата и еден претставник од Министерството.  

Претставниците на основачот на Детската 
градинка ги именува и разрешува Советот на општина 
Василево. 

 Претставникот на Детската го предлага 
стручниот совет на детската градинка врз основа на 
стручниост и компетентност ,а го избира и разрешува 
основачот по постапка пропишана со статутот на 
Детската градинка. 

 Претставниците од родителите на децата ги 
предлага Советот на родители ,а ги именува и разрешува 
основачот по постапка пропишана со статусот на 
установата.  

Претставникот од министерството го предлага 
министерот, а го именува и разрешува основачот.  

Членовите на управниот одбор се именуваат за 
период од четири години.  

 
VIII . ПРАВА И ОБВРСКИ НА УСТАНОВАТА 

ЗА ДЕЦА ВО ПРАВНИОТ ПРОМЕТ  
 

Член 11 
Детската градинка има својство на правно лице 

кое ќе го стекне со упис во Централниот регистар на 
Република македонија. 
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 Во правниот промет со три лица истапува во 
свое име и за своја сметка во рамките на дејноста која е 
запишана во Централниот регистар на Република 
Македонија . 

 За обврските преземени во свое име и за своја 
сметка Детската градинка одговара со целиот свој имот.  

 
Член 12 

Лицето Лела Митев со ЕМБГ 1605983465008 се 
за именува  вршител на должноста директор ,кое е 
овластено според насоките на основачот да ги извршува 
подготовките за почеток на работа на установата 
.Вршителот на должноста ги има сите права и должности 
на директор и може да ја врши должноста до именување 
на директор ,а најдолго шест месеци од денот на 
неговото именување.  

 
Член                                         13 

Работниците кои ќе засноваат работен однос со 
Детската градинка своите права и обврски ги 
остваруваат во согласност со законот и колективен 
договор.  

 
Член 14 

Детската градинка ќе може за обезбедување на 
потребите на својата дејност да склучува договори со 
правни и физички лица. 

 
 IX . РОК НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУСОТ  
 

Член 15 
Формирањето на управниот одбор, 

донесувањето на Статутот ќе се изврши во рок од шеесет 
дена од денот на уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија.  

 
Член 16 

Овој Акт влегува во сила со денот на неговото 
донесување, а ќе се објави во службен гласник на 
општина Василево. 
 
Бр.07-1569/1                     Совет на општина Василево 
04.08.2014г. Претседател,  
 Василево                                                      Илчо Колев с.р. 
 
 

*  *  * 
 
Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz 

osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki 
(,,Slu`ben vesnik“  na R’publika Makedonija’’ 
br.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 
15/13,148/13, 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 

 

REШENIE br.08/2014 
za potreba od javna nabavka 

 
^len 1 

So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 
javna nabavka na usluga od Agencija za privremni 
vrabotuvawa za potrebite na op[tinskata 
administracija na op[tina Vasilevo za period od 1 
(edna) godina. 

  
^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, 15/13,148/13, 
28/2014 и 43/2014 ). 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na nabavkata e 
1.000.000,00 denari bez 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 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: 

- Зора Коларова                  - pretsedatel; 
- Sawa Trajanova          - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Блажо Стоилков          - ~len; 
- Nikola Vitlarov        - zam.~len; 
- Иванка Трајкова             -~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.08–1361/1                      Општина Василево 
09.07.2014г.                             Градоначалник 
Василево                       Ванчо Стојанов 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) 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.10/2014 
za potreba od javna nabavka 

 
^len 1 

So ovaa Re[enie se utvrduva potreba od 
javna nabavka na рекламен и друг печатен материјал за 
потребите на општина Василево za period od 1 (edna) 
godina (sukcesivna nabavka). 

 
^len 2 

Nabavkata ]e 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 
300.000,00 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 ]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: 

- 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 Re[enie vleguva vo sila od denot na 
donesuvawe, a ]e se objavi vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op[tina Vasilevo“ . 
 

Бр.08–1392/1                  Општина Василево 
15.07.2014г.                             Градоначалник 
Василево                      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz 

osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki 
(,,Slu`ben vesnik na RM“  br.136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 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.11/2014 

za potreba od javna nabavka 
 

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

javna nabavka na elektri~ni materijali za 
servisirawe na uli~noto osvetluvawe na 
teritorijata na op[tina Vasilevo za период од 1 
(една) godina (sukcesivna nabavka). 

  
^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 
1.200.000,00 denari bez 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 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: 

- Славе Андонов                  - pretsedatel; 
-  Сања Трајанова           - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
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- Зора Коларова           - ~len; 
- Nikola Vitlarov        - zam.~len; 
- Убавка Стојчева            -~len; 
- Боби Величковски      -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.08–1427/1             Општина Василево 
18.07.2014г.                             Градоначалник 
Василево                       Ванчо Стојанов с.р. 

 

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

 
Gradona~alnikot na Op[tina Vasilevo vrz 

osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite nabavki 
(,,Slu`ben vesnik na RM,“  br.136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 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.12/2014 

za potreba od javna nabavka 
 

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

javna nabavka на 1 (едно) ново теренско моторно 
возило за потребите 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 
1.200.000,00 denari bez 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 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: 

- Славе Андонов                  - pretsedatel; 
-  Сања Трајанова           - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat: 
- Никола Витларов           - ~len; 
- Тони Ристов        - zam.~len; 
- Убавка Стојчева            -~len; 
- Боби Величковски      -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.08–1470/1                       Општина Василево 
23.07.2014г.                             Градоначалник 
Василево                       Ванчо Стојанов с.р. 

 


