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Со оваа одлука, општина Василево дава
согласност за да се аплицира со проектот
„Водоводна мрежа и интегрирана мрежа
управувана преку далечински мерачи со цел
мониторинг на квалитетот на водата и
истекувањата на системот за водоснабдување со
користење на безжична комуникација во двата
погранични региони“ преку Интерег ИПА
Програмата за прекугранична соработка Грција
- Македонија 2014-2020
(1-ви повик за
проектни предлози).

** *
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

РЕШЕНИЕ

Член 2
Општина Василево ќе учествува како
партнер во овој проект и ќе ги обезбеди
потребните ресурси: човечки, финансиски,
технички и материјални, во согласност со
одредбите и условите на оваа Програма.

Se proglasuva Одлуката за давање
согласност да се аплицира со проектот
„Водоводна мрежа и интегрирана мрежа
управувана преку далечински мерачи со цел
мониторинг на квалитетот на водата и
истекувањата на системот за водоснабдување со
користење на безжична комуникација во двата
погранични региони“ преку Интерег ИПА
Програмата за прекугранична соработка Грција
- Македонија 2014-2020, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 12.04.2016 godina.
Бр.09–799/2
12.04.2016г.
Василево

14 април 2016g.

Член 3
Општина Василево, по завршувањето
на имплементацијата на проектот од член 1 на
оваа Одлука ја презема одговорноста да
обезбеди слободно користење на средствата
дадени за целта на истиот најмалку 5 години по
завршувањето на проектот.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Член 4
Градоначалникот на општина Василево
е овластен да ги преземе сите неопходни мерки
за реализација на проектот од член 2 на оваа
Одлука.

--------------------------------------Врз основа на член 4 и 31 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник на
РМ“ бр. 79/09), член 14, параграф 1, член 36,
параграф 1, точка 15 и член 62 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/2002), член 12, параграф 1, член 15
параграф 1 точка 3, член 21 параграф 1 точка
43,
од Статутот на Општина Василево
(„Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo“
br.04/03,08/06 и 09/10), Советот на Општина
Василево, на седницата одржана на ден
12.04.2016 година ја донесе следната

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
донесувањето , а ќе се објави во „Службен
гласник“ на Општина Василево.

Бр.08-799/1
12.04.2016г.
Василево

ОДЛУКА
За давање согласност да се аплицира со
проектот „Водоводна мрежа и интегрирана
мрежа управувана преку далечински мерачи со
цел мониторинг на квалитетот на водата и
истекувањата на системот за водоснабдување со
користење на безжична комуникација во двата
погранични региони“ преку Интерег ИПА
Програмата за прекугранична соработка Грција
- Македонија 2014-2020"
Член 1
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^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Симона Шонтевска
- pretsedatel;
- Боби Величковски - zam.pretsedatel;

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,
185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130
/14,180/14,78/15 и 192/15), ~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

Za ~lenovi i nivni zamenici
imenuvaat:
- Сања Трајанова
- ~len;
- Бранко Андонов
- zam.~len;
- Велика Шоргиевска
-~len;
- Bobi Veli~kovski
-zam.~len.

se

^len 7
Ovaa Reшenie vleguva vo sila od
denot na donesuvawe, a ќe se objavi vo
„Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo“.

REШENIE br.06/2016
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Reшenie se utvrduva
potreba od javna nabavka na usluga - набавка
на услуги- Сукцесивна набавка на геодетскокатастарски услуги.

Бр.09–636/1
21.03.2016г.
Василево

^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,
185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130
/14,180/14,78/15 и 192/15)

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

---------------------------------------------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,
185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130
/14,180/14,78/15 и 192/15), ~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

^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata
e 1.180.000,00 denari со DDV i e predvidena
vo Godiшniot plan za javni nabavki za 2016
godina.

РЕШЕНИЕ br.07/2016
za potreba od javna nabavka

^len 4
Kriterium za izbor na najpovolen
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena 100 boda

^len 1
So ovaa Reшenie se utvrduva
potreba od javna nabavka - услуга за изработка
на проектна документација-основни проекти: за
реконструкција
и
ревитализација
на
Локален пат Ново Владевци Старо Владевци
во должина од 1800,м, за реконструкција и
ревитализација на
Локален пат Ново
Владевци -Сушево со должина од 1950 м, за
реконструкција na Дом на културата во
Василево.

^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 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
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aukcija, vo soglasnost so Zakonot za javni
nabavki („Slu`ben vesnik na RM“ br.136/07,
130/08,
97/10,
53/11,
185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130
/14,180/14,78/15 и 192/15).
^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata
e 1.180.000,00 denari so DDV i e predvidena
vo Godiшniot plan za javni nabavki za 2016
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:
- Симона Шонтевска
- pretsedatel;
Aцо Митев
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici
imenuvaat:
- Убавка Стојчева
- ~len;
- Тони Ристов
- zam.~len;
Велика Ѓоргиевск
-~len;
- Боби Величковски
-zam.~len.

se

^len 7
Ovaa Reшenie vleguva vo sila od
denot na donesuvawe, a ќe se objavi vo
„Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo“.

Бр.09–782/1
11.04.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.
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