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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 [ E N I E

Se proglasuva Заклучокот за usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za izvrшuvawe na Buxetot za
2019 godina  na opшtina Vasilevo за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 godina(К1) ,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 21.08.2019 godina

Бр.08–1164/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев 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 Op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na
OV" бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna sednica odr`ana na den
21.08.2019 godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za izvr[uvawe na Buxetot za 2019 godina  na op[tina

Vasilevo за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година ( К-1)
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- Сe usvojuva  kvartalniot  izve[taj za izvr[uvawe na Buxetot na op[tina Vasilevo за
периодот од 01.01. до 30.06.2019 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 30.06.2019 godina(К-1).

- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na donesuvaweto a ќe se objavi vo  "Slu`beni
glasnik na Op[tina Vasilevo".

Бр.08-1164/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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 Zakluчokot za
usvojuvawe na kvartalniot  izveшtaj za
доспеаните а неизмирени обврски на
општина Василево за период од 01.01.2019 до
30.06.2019 godina (К2) ,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 godina

Бр.08–11165/2 Општина Василево
21.08.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 21.08.2019
godina donese,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za

доспеаните а неизмирени обврски на
општина Василево за период од 01.01.2019 до

30.06.2019 година ( К-2)

- Se usvojuva  kvartaleniot
izveшtaj za доспеаните а
неизмирени обврски за период
од 01.01 до 30.06.2019 година (К-2)

- Sostaven del na ovoj zaklu~ok e
kvartalniot  izveшtaj za
доспеаните а неизмирени
обврски за период од 01.01 до
30.06.2019 година (К-2)

- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ќe se
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objavi vo  "Slu`beni glasnik na
Opшtina Vasilevo".

Бр.08-1165/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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 Zakluчokot za
usvojuvawe na kvartalniot  izveшtaj za
промените на состојбата на задолжувањето
на општина Василево за период од 01.01.2019
до 30.06.2019 godina (К-3),

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 godina

Бр.08–1166/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 21.08.2019
godina donese,

ZAKLU^OK

za usvojuvawe na  kvartalniot  izveшtaj za
промените на состојбата на задолжувањето
на општина Василево за период од 01.01 до

30.06.2019 година (К-3)

- Se usvojuva  kvartaleniot
izveшtaj za промените на
состојбата на задолжувањето на
општина Василево за период од
01.01 до 30.06.2019 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
30.06.2019 година (К-3)

- Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ќe se
objavi vo  "Slu`beni glasnik na
Opшtina Vasilevo".

Б р .08-1166/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г. Претседател,

Василево Крсте Панев 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
usvojuvawe na Годишен План за вработување
на Општина Василево за 2020 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.
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Бр.08–1167/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

Врз основа член 20 а и 20 б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14
и 27/16), член 32 од Законот за
административни службеници („Службен
весник на РМ“ број 27/14, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016, 142/2016) и член 21 од
Статутот на Општина Василево ("Slu`ben
glasnik na Op[tina Vasilevo "
br.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина
Василево на својата редовна седница
одржана на 21.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за Годишен план за

вработување на Општина Василево за 2020
година

Член 1

Со Одлуката се дава согласност на
Годишниот план за вработување на
Општина Василево за 2020 година, број 08-
1123/1 од 07.08.2019 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Василево “.

Бр.08-1167/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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 davawe
soglasnost na Godi[niot plan za
vrabotuvawe za 2020 godina na JPKD Turija
Vasilevo ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1168/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 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.br.04/03, 08/06 и 09/10 ), Sovetot na
opшtina Vasilevo na svojata redovna
sednica одржана на 21.08.2019 година
donese,

ODLUKA
za davawe soglasnost na Godi[niot plan za
vrabotuvawe za 2020 godina na JPKD Turija

Vasilevo

Член 1

Sovetot na opшtina
Vasilevo dava soglasnost на Godi[niot
plan za vrabotuvawe za 2020 godina na JPKD
Turija Vasilevo .

Член 2

Составен дел на оваа Одлука
е и Godi[niot plan za vrabotuvawe za 2020
godina na JPKD Turija Vasilevo .
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Член 3

Ovаа Одлука vleguva vo sila
осмиот ден od denot na objavувањето vo
"Slu`beni glasnik na Opшtina Vasilevo".

Бр.08-1168/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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 за
усвојување na Финансискиот извештај на ЈП ..
Турија ,, за првото полугодие за 2019 година,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1169/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6

od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 11
to~ka 7 od Zakonot za javnite pretprijatija
("Slu`ben vesnik na R.M." 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 усвојување na Финансискиот извештај на
ЈП .. Турија ,, за првото полугодие за 2019

година

1.Sovetot na op[tina Vasilevo го усвојува
Финансискиот извештај на ЈП .. Турија ,, за
првото полугодие за 2019 година.

2. Овoj Заклучок влегува во сила осмиот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Василево.

Бр.08-1169/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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 за davawe
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор
на Јавното   претпријатие за комунални дејности
,,Турија,, Василево за утврдување на висината
на трошоците за прекинување и повторно
прилучување на корисникот на вода,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1170/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6

od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 11
to~ka 7 od Zakonot za javnite pretprijatija
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("Slu`ben vesnik na R.M." 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 Одлуката на

Управниот одбор на Јавното   претпријатие
за комунални дејности ,,Турија,, Василево за

утврдување на висината на трошоците за
прекинување и повторно прилучување на

корисникот на вода

1.Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор
на Јавното   претпријатие за комунални дејности
,,Турија,, Василево за утврдување на висината
на трошоците за прекинување и повторно
прилучување на корисникот на вода.

2. Овoj Заклучок влегува во сила осмиот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Василево.

Бр.08-1170/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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
a`urirawe na Procenata na zagrozenost na

podra~jeto na op[tina Vasilevo od site
rizici i opasnosti,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1171/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 став1 od Statutot na
opшtina Vasilevo - (''Slu`ben glasnik na
OV'' бр.04/03,08/06 и 09/10 ), na svojata
redovna sednica ја donese следната ,

ODLUKA
za a`urirawe na Procenata na zagrozenost
na podra~jeto na op[tina Vasilevo od site

rizici i opasnosti

^len 1
Da se otpo~ne so postapkata na

a`urirawe na Procenata na zagrozenost na
podra~jeto na op[tina Vasilevo od site
rizici i opasnosti.

^len 2

Ovaa Odluka vleguva vo sila со
denot na  donesuvawe, a ќe se objavi vo
Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-1171/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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
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R E [ E N I E

Se proglasuva Одлуката za
odobruvawe na finansiskи средства на
Муслиев Фејзи од с.Градошорци,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1172/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 opшtina
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo " br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 21.08.2019 година ја donese
следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на

Муслиев Фејзи од с.Градошорци

~len 1

So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 6.000,00 denari на Муслиев Фејзи
од с.Градошорци.

~len 2

Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Муслиев Фејзи од
с.Градошорци за лекување.

~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката

на синот на Муслиев Фејзи од
с.Градошорци со сметка 210501614872151
депонент Тутунска Банка и ЕМБГ 1709976460033
.

~len 4

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2019 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot

na objavувањето vo Slu`ben glasnik na
Opшtina Vasilevo.

Бр.08-1172/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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
ангажирање на тешка механизација и
техничка опрема за закопување на мрши
погинати од болеста Афричка свинска чума,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1173/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз основа на член 36 од Законот за

локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр.05/02) и  член  21 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10),  Советот на Општина
Василево на својата седница одржана на
21.08.2019 ја донесе следната:

О Д Л У К А
за ангажирање на тешка механизација и
техничка опрема за закопување на мрши

погинати од болеста Афричка свинска чума
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Член 1

За потребите на општина Василево
а во случај на појава на Афричка свинска
чума на територијата на општина Василево
, ЈПКД ,,Турија “ Василево ќе биде
ангажирано со тешка механизација и
техничка опрема за закопување на мрши
погинати од болеста  Афричка свинска чума
.

Член 2

Ископ на јами за депонирање на
угинати свињи е обврска на општина
Василево, а транспорт и закопување ќе
врши ЈПКД ,, Турија “ Василево под услови
и начин утврдени со закон , во соработка со
Агенцијата за храна и ветеринарство и
овластен ветеринарен инспектор од страна
на Агенцијата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот
на донесувањето а ке се објави во
Сл.гласник на Општина Василево .

Бр.08-1173/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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
утврдување на локациии за закопување на
мрши погинати од болеста Афричка свинска
чума,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1174/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз основа на член 36 од Законот за

локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр.05/02) и  член  21 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10),  Советот на Општина
Василево на својата седница одржана на
21.08.2019 ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на локациии за закопување

на мрши погинати од болеста Афричка
свинска чума

Член 1

Со оваа одлука се утврдува
локација за закопување на животински
мрши од угинати свињи од болеста
Афричка свинска чума на територијата на
општина Василево.

Член 2

Локација за закопување на
животински мрши од угинати свињи од
болеста Афричка свинска чума на
територијата на општина Василево се
утврдува постојната депонија ,, Шапкар “
Доброшинци.

Член 3

Ископ на јами за депонирање на
угинати свињи е обврска на општина
Василево, а транспорт и закопување ќе
врши ЈПКД ,, Турија “ Василево во
соработка со Агенцијата за храна и
ветеринарство и овластен ветеринарен
инспектор од страна на Агенцијата.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот
на донесувањето а ке се објави во
Сл.гласник на Општина Василево .
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Бр.08-1174/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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
dostavuvawe na Procena na zagrozenost na
podra~jeto na op[tina Vasilevo od site
rizici i opasnosti,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.

Бр.08–1175/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 став1 od Statutot na
opшtina Vasilevo - (''Slu`ben glasnik na
OV'' бр.04/03,08/06 и 09/10 ), na svojata
redovna sednica ја donese следната ,

ODLUKA
za dostavuvawe na Procena na zagrozenost
na podra~jeto na op[tina Vasilevo od site

rizici i opasnosti

^len 1

Celosna Procena na zagrozenost na
podra~jeto na op[tina Vasilevo od site
rizici i opasnosti, po prethodno dostaveno
barawe preku Regionalniot centar za
upravuvawe so krizi - Strumica se dava na
koristewe na :

- ЕЛС Василево ,
- Биро за јавна безбедност –

Регионален центар за гранични
работи – Исток;

- СВР Струмица.

^len 2

Ovaa Odluka vleguva vo sila со
denot na donesuvawe, a ќe se objavi vo ,,
Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo “.

О б р а з л о ж е н и е

Правен основ за донесување на оваа
Одлука е член 15 став 2 од Уредбата за
методологијата за изработка на процената на
загрозеноста на безбедноста на Република
Македонија од сите ризици и опасности,
нејзината содржина и структура начинот на
чување и ажурирање , како и определувањето
на субјектите во системот за управување со
кризи на кои им се доставува целосна или
извод од процената (  ,, Службен весник на
Република Македонија “ бр. 13/11 ) .

Бр.08-1175/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев 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
утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на плански опфат и
вклопување на бесправно изграден објект -
станбен објект  на КП бр.1121/1 и КП
бр.1122 во КО Градошорци – вон г.р. ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
21.08.2019 година.
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Бр.08–1176/2 Општина Василево
21.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Врз основа на член 4  став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15, 31/16 и 190/17), и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.56/11, 162/12,
95/13, 109/14 и 64/15) и член 21 од Статутот
на општина Василево ("Slu`ben glasnik na
OV" br.04/03,08/06 и 09/10) ,Советот на
општина Василево  ја донесе следната :

О  Д  Л  У  К  А

За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска

документација за проширување на
плански опфат и вклопување на

бесправно изграден објект - станбен
објект  на КП бр.1121/1 и КП бр.1122 во

КО Градошорци – вон г.р.

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на плански
опфат и вклопување на бесправниот објект
- станбен објект  на КП бр.1121/1 и КП
бр.1122 во КО Градошорци – вон г.р. со
право на сопственост на барателот на
легализацијата на бесправниот објект
лицето Костадинов Митко од Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1176/1 Совет на општина Василево
21.08.2019г.                                      Претседател,
Василево Крсте Панев с.р.

* *  *

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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕБР.05/2019
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка на услуги за осигурување
на имотот на општина Василево, имотот на
ООУ Гоце Делчев с. Василево, имотот на
ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала и
имотот на ЈОУДГ ,,Прва радост“ Василево за
период од 1 (една) година.

Член 2
Набавката ќе се спроведе

постапка со барање на прибирање на
понуди со објавување на огласпреку
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 354,000 денари со ДДВ и е
предвидена во Годишниот план за јавни
набавки за 2019година.

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
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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.

член8
Оваа Решение влегува во сила

од денот на донесување, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Василево”.

Бр.09–495/1 Општина Василево
02.04.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува

потреба јавна набавка на услуги – превоз
на ученици за ООУ Гоце Делчев Василево и
ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала
општина Василево за учебната 2019/2020
година.

Член 2
Набавката ќе се спроведе со

поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 3,937,500 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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 Буџетот на РМ.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1081/1 Општина Василево
24.07.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Градоначалникот на општина

Василево врз основа на член 28 од Законот
за јавни набавки (,,Службен весник на РМ
,,бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,
24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014,
43/2014, 130/14, 180/14, 78/15,192/15, 27/16,
120/16 и 165/17), член 50 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,,бр. 5/02) и член 38 од Статутот на
општина Василево (,,Службен гласник на
ОВ ,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕБР.07/2019
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува

потреба од јавна набавка на услуги за
поправка и тековно одржување на
компјутери и компјутерска опрема на
општина Василево за 2019 година
(сукцесивна набавка).
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Член 2
Набавката ќе се спроведе постапка

со барање на прибирање на понуди со
објавување на огласпреку ЕСЈН и завршува
со електронска аукција во согласност со
Законот за јавни набавки–Пречистен текст
(,,Службен весник на РМ,,бр.27/16).

член 3
Проценетата вредност на набавката

е 354,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–450/1 Општина Василево
26.03.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка на градежни материјали за
потребите на општина Василево за период
од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2
Набавката ќе се спроведе

набавка од мала вредност на понуди со
објавување на огласпреку 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 236,000 денари со ДДВ и е
предвидена во Годишниот план за јавни
набавки за 2019година.

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.

член8
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Оваа Решение влегува во сила
од денот на донесување, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Василево”.

Бр.09–615/1 Општина Василево
09.05.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка на градежни материјали за потребите
на општина Василево за период од 1 (една) година
(суксесивна набавка).

Член 2
Набавката ќе се спроведе набавка

од мала вредност на понуди со објавување
на огласпреку 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 236,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–615/1 Општина Василево
09.05.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка на телекумуникациони
услуги за мобилна телефонија за
потребите на општина Василево за
период од 2 (две) години.

Член 2
Набавката ќе се спроведе

набавка од мала вредност на понуди со
објавување на огласпреку 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 708,000 денари со ДДВ и е
предвидена во Годишниот план за јавни
набавки за 2019година.
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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.

член8
Оваа Решение влегува во сила

од денот на донесување, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Василево”.

Бр.09–644/1 Општина Василево
15.05.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка на услуги– изработка на
техничка документација за изградба на
фекална  канализација за индустриската
зона ВОН градежен реон с.Градошорци,
општина Василево.

Член 2
Набавката ќе се спроведе набавка

од мала вредност на понуди со објавување
на огласпреку 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 708,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–730/1 Општина Василево
30.05.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
Градоначалникот на општина

Василево врз основа на член 77 од Законот
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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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува

потреба од набавка на услуги–изработка наосновни проекти за: Реконструкција иревитализација на локален пат одкрстосница со пат према брана Турија доцентар во с.Доброшинци со ревизија,Реконструкција и ревитализација на пат одцентар на с.Доброшинци до центар на с.НоваМаала, Улица во с.Сушево, Улица во с.НоваМаала, партерно уредување на школски дворво ООУ Гоце Делчев, партерно уредување нашколски двор во ООУ Гоце Делчев ПУс.Ангелци Василево во Василево, иповекенаменско игралиште во с.ВосокаМаала.
.

Член 2
Набавката ќе се спроведе со

поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 1,180,000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–759/1 Општина Василево
03.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка наработи– изведување на
градежни работи за изградба на улици во
општина Василево (Василево, Градошорци,
Пиперево, Висока Маала, Сушево, Ангелци
и Седларци).

Член 2
Набавката ќе се спроведе со

поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 10,620,000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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
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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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–869/1 Општина Василево
21.06.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува

потреба од јавна набавка на геодетско-
катастарски услуги за потребите на
општина Василево за период од 1 (една)
година (суксесивна набавка).

Член 2
Набавката ќе се спроведе набавка

од мала вредност на понуди со објавување
на огласпреку 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 236,000 денари со ДДВ и е предвидена во

Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1062/1 Општина Василево
22.07.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка наработи– изведување на
градежни работи за реконструкција и
ревитализација на локален пат Ново
Владиевци-Сушево.

Член 2
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Набавката ќе се спроведе со
поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 15,648,191 денар со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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 Агенцијата
за финансиска подршка во
земјоделството и рурален развој.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1063/1 Општина Василево
22.07.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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 38 од Статутот на општина

Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка наработи– изведување на
градежни работи за доградба на дел од
патот од населеното место Чанаклија до
населеното место Нова Маала Општина
Василево.

Член 2
Набавката ќе се спроведе со

поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 17,582,000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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 Агенцијата
за финансиска подршка во
земјоделството и рурален развој.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
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Бр.09–1065/1 Општина Василево
22.07.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка наработи– изведување на
градежни работи за реконструкција на
улица во Василево од пошта до црква во
должина од 216 метри.

Член 2
Набавката ќе се спроведе со

поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 5,030,698 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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 Агенцијата
за финансиска подршка во
земјоделството и рурален развој на РМ.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1067/1 Општина Василево
22.07.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка наработи– изведување на
градежни работи за изградба на улица во
с.Доброшинци Општина Василево во
должина од 420 метри.

Член 2
Набавката ќе се спроведе со

поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 5,192,000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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
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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
Министерството за локална самоуправа
– Биро ра регионален развој на РМ.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1068/1 Општина Василево
22.07.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка наработи– изведување на
градежни работи за изградба на улица во
с.Доброшинци Општина Василево во
должина од 240 метри.

Член 2
Набавката ќе се спроведе со

поедноставена отворена постапка на
понуди со објавување на огласпреку 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 1,534,000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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
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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1069/1 Општина Василево
22.07.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------------
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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка на услуги за поправка и
тековно одржување на моторни возила
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сопственост на општина Василево за 2019
година (сукцесивна набавка)

Член 2
Набавката ќе се спроведе преку

постапка нанабавка од мала вредностна
понуди со објавување на огласпреку 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 354,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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
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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1128/1 Општина Василево
08.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка на градежни материјали за
потребите на општина Василево за период
од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2
Набавката ќе се спроведе

набавка од мала вредност на понуди со
објавување на огласпреку 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 236,000 денари со ДДВ и е
предвидена во Годишниот план за јавни
набавки за 2019година.

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;
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- Соња Иванова- зам.член;
- Горан Андонов-член;
- Сузана Велкова–зам.член.

член8
Оваа Решение влегува во сила

од денот на донесување, а ќе се објави
во “Службен гласник на општина
Василево”.

Бр.09–573/1 Општина Василево
24.04.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ
,,бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ
за потреба од јавна набавка

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка на канцелариски материјали
за потребите на општина Василево
(суксесивна набавка).

Член 2
Набавката ќе се спроведе набавка

од мала вредност на понуди со објавување
на огласпреку 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 590,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од

денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–1159/1 Општина Василево
20.08.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.
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