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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 op[tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

RE[ENIE

просторно планирање
учеството е
5.637.584,00 денари.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесување, а ќе биде објавена во
‘’Службен Гласник на Општина Василево ‘’.

Бр.08-538/1
15.04.2019г.
Василево

Se
proglasuva
Одлуката
за
сопствено
учество
на
општина
Василево
за
реализација
на
проектот за регулација на канал во
с.Градошорци,

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

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
15.04.2019 godina

Бр.08–538/2
15.04.2019г.

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

РЕШЕНИЕБР.01/2019
за потреба од јавна набавка

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

член 1
Со оваа Решение се утврдува
потреба од јавна набавка на услуги –
Одржување на систем за администрација
на локални даноци и комунални такси.

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
15.04.2019 година ја донесе следната:

член 2
Набавката ќе се спроведе со
постапка напреговарање без објавување на
оглас, согласно член 99 став (1) точка (1)
алинеја 2 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).

ОДЛУКА
за сопствено учество на Општина
Василево за реализација на проектот за
Регулација на канал во с.Градашорци .
Член 1
Со оваа Одлука се обезбедуваат
средства за учество на Општина Василево
во проектот за регулација на канал во
с.Градашорци, Општина Василево. Носител
на проектот е Општина Василево .
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за
регулација на канал во с.Градашорци,
Општина Василево, сопственото учество на
општина Василево е 3.035.622,00 денари
или 35 % од вкупната вредност , а од
Министерството за животна средина и

член 3
Проценетата вредност на набавката
е 127.440 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.
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демонтажни
времени
објекти,земјани
работи и друго во Општина Василево).

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 2
Набавката ќе се спроведе по
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 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;
- Симона
Шонтевска
зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат:
- Симона Стојанова- член;
- Соња Иванова- зам.член;
- Горан Андонов-член;
- Сузана Велкова–зам.член.

член 3
Проценетата вредност на набавката
е 118,000 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.

член8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
Бр.09–361/1
05.03.2019г.

17 April 2019g.

член 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

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

член 7
За претседател и заменик претседател
се именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Симона
Шонтевска
зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат:
- Горан Андонов- член;
- Соња Иванова- зам.член;
- Симона Стојанова-член;
- Сузана Велкова–зам.член.

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

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

РЕШЕНИЕБР.02/2019
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува
потреба од јавна набавка за присилно
административно извршување на донесени
управни акти на овластен градежен
инспектор
(уривање-отстранување
на
бесправно изградени градежни објектиградби,отстранување
на
монтажни-

Бр.09–376/1
08.03.2019г.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------Градоначалникот
на
општина
Василево врз основа на член 28 од Законот
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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

За претседател и заменик претседател
се именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Симона
Шонтевска
зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат:
- Симона Стојанова- член;
- Зора Коларова- зам.член;
- Горан Андонов-член;
- Сузана Велкова- зам.член.

РЕШЕНИЕБР.03/2019
за потреба од јавна набавка

Сооваа
потреба
од

член 1
Решение

се

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

утврдува

јавна
набавка
напресуванибрикетизапотребитена
ООУ
ГоцеДелчевВасилево,
ПУтанаГоцеДелчев
и
ООУ
АтанасНивичанскиоднаселеноместо
НоваМаала,
ПУтанаАтанасНивичанскизагрејнатас
езона 2019/2020година.

Бр.09–396/1
14.03.2019г.

Општина Василево
Градоначалник
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 и 27/16), 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

член 2
Набавката ќе се спроведе со
постапка на барање на прибирање на
понуди и објавување на огласпреку ЕСЈН
кој завршува со електронска аукција во
согласност со 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, 78/15,192/15,120/16 и 165/17).
член 3
Проценетата вредност на набавката
е 1.652,000 денари со ДДВ и е предвидена
во Годишниот план за јавни набавки за
2019година.

РЕШЕНИЕБР.04/2019
за потреба од јавна набавка

член 4
Критеруим за избор на најповолен
понудувач е понуда со:
-

17 April 2019g.

член 1
Со оваа Решение се утврдува
потреба од јавна набавка за вршење на
надзор над градба на градежни објекти
во општина Василево за 2019 година
(сукцесивна набавка)

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 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 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево.
член 7

член 3
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за потреба од јавна набавка

Проценетата
вредност
на
набавката е 236,000 денари со ДДВ и е
предвидена во Годишниот план за јавни
набавки за 2019година.

член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
одјавна
набавка
на
електрични
материјализа сервисирање на уличното
осветлување на територијата на општина
Василево за период од 1 (една) година
(суксесивна набавка).

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.09–390/1
13.03.2019г.

17 April 2019g.

Член 2
Набавката ќе се спроведе преку
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 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.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

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.

-----------------------------------------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 и
27/16), 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

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

РЕШЕНИЕБР.08/2019

Бр.09–460/1
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Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

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