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** *
превентивна дезинфекција,дезинсекција и
дератизација за 2015 година изготвено од
ЈЗУ„Центар за јавно здравје“ Струмица.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

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

RE{ENIE

Бр.08-2354/1
28.05.2015г.
Василево

Se
proglasuva
Заклучокот
за
усвојување
на
Стручно
Мислење
за
спроведување на превентивна дезинсекција за
спречување
и
сузбивање
на
вектор
преносливите заболувања на територијата на
општина Василево , [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.05.2015 godina
Бр.09–2354/2
28.05.2015г.
Василево

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

RE{ENIE

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

Se
proglasuva
Заклучокот
за
усвојување на Програмата за изведување на
тродневна екскурзија за учениците од IX
оделение при ООУ „Гоце Делчев“ - Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 28.05.2015
godina

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02),член 12,
член 14 и член 22 од Законот за заштита на
населението од заразни болести („Slu`ben
vesnik na RM“ br 66/04,139/08,99/09 и 164/13)
~len 21 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 odr`ana na den
28.05.2015 godina donese,

Бр.09–2355/2
28.05.2015г.
Василево

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Стручното Мислење за
спроведување на превентивна
дезинфекција,дезинсекција и дератизација
за 2015 година изготвено од ЈЗУ„Центар за
јавно здравје“ Струмица

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

-----------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

1. Se usvojuva Стручното Мислење за
спроведување
на
превентивна
дезинфекција,дезинсекција
и
дератизација за 2015 година изготвено
од ЈЗУ,,Центар за јавно здравје”
Струмица.
2.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Програмата за изведување
на тродневна екскурзија за учениците од IX
оделение при ООУ „Гоце Делчев“ –
Василево

Sostaven del na ovoj Зaklu~ok e
Стручното Мислење за спроведување на
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1.

улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона
с.Градошорци општина Василево“

Сe usvojuva Програмата за изведување
на тродневна екскурзија за учениците
од IX оделение при ООУ „Гоце
Делчев“– Василево.

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Воведување на кружна крстосница
помеѓу улица – 3 и улица – 5 во индустриска
зона с.Градошорци општина Василево“.

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na
donesuvaweto a ]e se objavi vo „Slu`beni
glasnik na Op[tina Vasilevo“.
Бр.08-2355/1
28..05.2015г.
Василево

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.2
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

** *

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Воведување на
кружна крстосница помеѓу улица – 3 и улица –
5 во индустриска зона с.Градошорци општина
Василево“.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto
RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката za давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за „Воведување на кружна
крстосница помеѓу улица - 3 и улица - 5 во
индустриска зона с.Градошорци општина
Василево“ [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.05.2015 godina
Бр.09–2356/2
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2356/1
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.
** *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

---------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната,

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката za давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за „Улица во с.Ангелци за пристап
до црква “,

ODLUKA
za утврдување приоритет на проектот
„Воведување на кружна крстосница помеѓу
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[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
28.05.2015 godina
Бр.09–2357/2
28.05.2015г.
Василево

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

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

RE{ENIE

Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

Se proglasuva Одлуката za давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за „Дел од фекална канализација
за село Владевци - општина Василево (дел
од крак - 1)“, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.05.2015 godina

ODLUKA
za давање согласност за намена на инвестиција
и за обезбедени средства за реализација на
проектот за „Улица во с.Ангелци за пристап до
црква“

Бр.09–2358/2
28.05.2015г.
Василево

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo дава согласност за намена
на инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за „Улица во с.Ангелци
за пристап до црква“.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

------------------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.2
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

ODLUKA
za утврдување приоритет на проектот „Дел од
фекална канализација за село Владевци –
општина Василево (дел од крак – 1)“

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за
„Улица во
с.Ангелци за пристап до црква“.

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Дел од фекална канализација за село
Владевци, општина Василево (дел од крак – 1)“.

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2357/1
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.1
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.
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~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Дел од фекална
канализација за село Владевци – општина
Василево (дел од крак – 1) “.

Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната
ODLUKA
za давање согласност за намена на инвестиција
и за обезбедени средства за реализација на
проектот за „Мост на сушевски порој“

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.

Бр.08-2358/1
28.05.2015г.
Василево

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo дава согласност за намена
на инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за „Мост на сушевски
порој“.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.1
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Мост на сушевски
порој “.

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката za давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за „Мост на сушевски порој“, [to
Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 28.05.2015 godina

Бр.09–2359/2
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Бр.08-2359/1
28.05.2015г.
Василево
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барања за користење на средства по мерка 3.2.1
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Регулација на
сушевски порој во с.Сушево“.

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката za давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за „Регулација на сушевски порој
во с.Сушево“, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.05.2015 godina
Бр.09–2360/2
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2360/1
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *
------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

RE{ENIE

ODLUKA
za давање согласност за намена на инвестиција
и за обезбедени средства за реализација на
проектот за „Регулација на сушевски порој во
с.Сушево“

Se proglasuva Одлуката za давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за „Улица покрај порој во
с.Сушево“, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.05.2015 godina

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo дава согласност за намена
на инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за „Регулација на
сушевски порој во с.Сушево“.

Бр.09–2361/2
28.05.2015г.
Василево

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
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--------------------------------------------

** *

Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

ODLUKA
za давање согласност за намена на инвестиција
и за обезбедени средства за реализација на
проектот за „Улица покрај порој во с.Сушево“

RE{ENIE
Se proglasuva Одлуката za давање
согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на
проектот за „Изградба на улица во
с.Доброшинци“, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.05.2015 godina

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo дава согласност за намена
на инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за „Улица покрај порој
во с.Сушево“.

Бр.09–2362/2
28.05.2015г.
Василево

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.3
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

---------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Улица покрај порој
во с.Сушево“.

ODLUKA
za давање согласност за намена на инвестиција
и за обезбедени средства за реализација на
проектот за „Изградба на улица во
с.Доброшинци“

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.

Бр.08-2361/1
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo дава согласност за намена
на инвестиција и за обезбедени средства за
реализација на проектот за „Изградба на улица
во с.Доброшинци“.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.
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член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.2
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

--------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната,

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Изградба на улица
во с.Доброшинци “.

ODLUKA
za утврдување приоритет на проектот „Мост на
сушевски порој“
~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Мост на сушевски порој“.

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2362/1
28.05.2015г.
Василево

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.1
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Мост на сушевски
порој“.

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.

RE{ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
za
утврдување приоритет на проектот „Мост на
сушевски порој“, [to Sovetot na op[tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 28.05.2015 godina
Бр.09–2363/2
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

Бр.08-2363/1
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.
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Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Улица во с.Ангелци
за пристап до црква“.

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.

RE{ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
za
утврдување приоритет на проектот „Улица во
с.Ангелци за пристап до црква“, [to
Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 28.05.2015 godina
Бр.09–2364/2
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

Бр.08-2364/1
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

-----------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

RE{ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
za
утврдување приоритет на проектот „Дел од
фекална канализација за село Владевци општина Василево (дел од крак - 1)“ [to
Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 28.05.2015 godina

ODLUKA
za утврдување приоритет на проектот „Улица
во с.Ангелци за пристап до црква“

Бр.09–2365/2
28.05.2015г.
Василево

~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Улица во с.Ангелци за пристап до
црква“.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

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

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.2
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

~len 3
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Se
proglasuva
Одлуката
za
u~estvoto na Op[tina Vasilevo во проектот
поднесен од Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион до Агенцијата за финансиска
подршка во земјоделството и руралниот развој,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 28.05.2015
godina

ODLUKA
za утврдување приоритет на проектот „Дел од
фекална канализација за село Владевци –
општина Василево (дел од крак – 1)“
~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Дел од фекална канализација за село
Владевци – општина Василево (дел од крак –
1)“.

Бр.09–2366/2
28.05.2015г.
Василево

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.1
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

---------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната,

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Дел од фекална
канализација за село Владевци – општина
Василево (дел од крак – 1) “.

ODLUKA
za u~estvoto na Op[tina Vasilevo во
проектот поднесен од Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2365/1
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op[tina
Vasilevo go opredeluva
u~estvoto na
Op[tina
Vasilevo
vo
проектот
,,
реконструкција и адаптација на сала на
културен дом во с.Нова Маала во апортска сала
за основно училиште,, поднесен од Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион до
Агенцијата за финансиска подршка во
земјоделството и руралниот развој во износ од
523.257,00 денари
од вкупниот Буџет на
проектот.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *

^len 2
Nositel na proektot e Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

Вкупната вредност
6.523.257,00 денари.

на

проектот

е

^len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и

RE{ENIE
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руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Реконструкција и
адаптација на сала на културен дом во с.Нова
Маала во апортска сала за основно училиште“.

za утврдување приоритет на проектот „Улица
покрај порој во с.Сушево“
~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Улица покрај порој во с.Сушево“.

^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila со
denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
„Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo“.
Бр.08-2366/1
28.05.2015г.
Василево

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.3
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Улица покрај порој
во с.Сушево“.

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.

RE{ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
za
утврдување приоритет на проектот „Улица
покрај порој во с.Сушево“,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
28.05.2015 godina
Бр.09–2367/2
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

Бр.08-2367/1
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

-------------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната,

RE{ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
za
утврдување приоритет на проектот „Изградба
на улица во с.Доброшинци“,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
28.05.2015 godina

ODLUKA

Бр.09–2368/2
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28.05.2015г.
Василево

Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

---------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната,

RE{ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
za
утврдување
приоритет
на
проектот
,„Регулација
на
сушевски
порој
во
с.Сушево“,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
28.05.2015 godina

ODLUKA
za утврдување приоритет на проектот
„Изградба на улица во с.Доброшинци“
~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот
„Изградба
на
улица
во
с.Доброшинци“

Бр.09–2369/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

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

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.2
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната,

~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Изградба на улица
во с.Доброшинци“.

ODLUKA
za утврдување приоритет на проектот
„Регулација на сушевски порој во с.Сушево“
~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Регулација на сушевски порој во
с.Сушево“.

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2368/1
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.1
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *

~len 3
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Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Регулација на
сушевски порој во с.Сушево“.

za утврдување приоритет на проектот
„Воведување на кружна крстосница помеѓу
улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона
с.Градошорци општина Василево“
~len 1
So ovaa Odluka
Советот на
општина Vasilevo утврдува приоритет на
проектот „Воведување на кружна крстосница
помеѓу улица – 3 и улица – 5 во индустриска
зона с.Градошорци општина Василево“.

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2369/1
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

член 2
Оваа Одлука Советот на општина
Василево ја донесува врз основа на Јавниот
повик бр.04/2015 година за доставување на
барања за користење на средства по мерка 3.2.2
од Програмата за финансиска подршка на
руралниот развој за 2015 година .

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *
~len 3
Оvaa Odluka се доставува со
поднесувањето на барањето до Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој за користење на финансиски
средства од Програмата за финансиска подршка
на руралниот развој за 2015 година заради
реализација на проектот за „Воведување на
кружна крстосница помеѓу улица – 3 и улица –
5 во индустриска зона с.Градошорци општина
Василево“.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto
RE{ENIE
Se
proglasuva
Одлуката
za
утврдување приоритет на проектот
,,
Воведување на кружна крстосница помеѓу
улица - 3 и улица - 5 во индустриска зона
с.Градошорци општина Василево ",
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
28.05.2015 godina
Бр.09–2370/2
28.05.2015г.
Василево

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo.
Бр.08-2370/1
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *

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

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 05/02) ~len 55
stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na OV“ br.04/03,08/06 и
09/10) go donesuvam slednoto

Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната,

RE{ENIE

ODLUKA
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Ovaa Odluka vleguva vo sila со
denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo.

Se proglasuva Одлуката za u~estvo
na Op[tina Vasilevo во организацијата и
реализацијата на проектот ,,Отворени забавни
фудбалски школи 2015 година“,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
28.05.2015 godina
Бр.09–2371/2
28.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

Бр.08-2371/1
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

** *
Gradona~alnikot
na
Op[tina
Vasilevo vrz osnova na ~len 28 od Zakonot
za
javnite
nabavki
Pre~isten
tekst(„Slu`ben vesnik na RM“ br.27/15),
~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

-------------------------------------------Sovetot на општина Василево вrz
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 od Statutot na
op[tina Vasilevo - („Slu`ben glasnik na
Op[tina Vasilevo“ br.04/03,08/06 и 09/10),
na svojata sednica одржана на 28.05.2015
година ја donese следната

RE{ENIE br.08/2015
za potreba od javna nabavka

ПРЕДЛОГ- ODLUKA
za u~estvo na Op[tina Vasilevo во
организацијата и реализацијата на проектот
„Отворени забавни фудбалски школи 2015
година“

^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva
potreba od javna nabavka на изградба на парк
во с.Градошорци.
^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 - Pre~isten tekst („Slu`ben
vesnik na RM“ br.27/15).

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op[tina
Vasilevo go opredeluva
u~estvoto na
Op[tina Vasilevo во организацијата и
реализацијата на проектот „Отворени забавни
фудбалски школи 2015 година“.
^len 2
Партиципацијата
за
учество
во
„Отворени забавни фудбалски школи 2015
година“ изнесуваат 119.000,00 денари.

^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata
e 600.000,00 denari bez DDV i e predvidena
vo Godiшniot plan za javni nabavki za 2015
godina.

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

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

^len 4
Со оваа Одлука за Лидер на проектот
од редот на општинската администрација се
определува Славе Андонов кој заедно со
одговорниот инструктор од регионот на
волонтерска основа се одговорни за успешна
имплементација
на
„Отворени
забавни
фудбалски школи 2015 година“.

^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

^len 4
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Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Славе Андонов - pretsedatel;
Ацо Митев
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se
imenuvaat:
- Симона Шонтевска
- ~len;
- Зора Коларова
- zam.~len;
Убавка Стојчева -~len;
- Бранко Андонов
-zam.~len.

^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 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od
denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo”.

Бр.09–2244/1
11.05.2015г.
Василево

02 јуни 2015g.

^len 6
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Славе Андонов - pretsedatel;
Ацо Митев
- zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici se
imenuvaat:
- Симона Шонтевска
- ~len;
- Зора Коларова
- zam.~len;
Убавка Стојчева -~len;
- Бранко Андонов
-zam.~len.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

** *

^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od
denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
,,Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo”.

Gradona~alnikot
na
Op[tina
Vasilevo vrz osnova na ~len 28 od Zakonot
za javnite nabavki - Pre~isten tekst
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.27/15), ~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

Бр.09–2245/1
11.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.
** *

RE{ENIE br.09/2015
za potreba od javna nabavka

Gradona~alnikot
na
Op[tina
Vasilevo vrz osnova na ~len 28 od Zakonot
za javnite nabavki - Pre~isten tekst
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.27/15), ~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

^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva
potreba od javna nabavka на изградба на парк
на влез на с.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 - Pre~isten tekst („Slu`ben
vesnik na RM“ br.27/15).

RE{ENIE br.10/2015
za potreba od javna nabavka
^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva
potreba od javna nabavka - услуга за изработка
на проектна документација-основни проекти: за
реконструкција и ревитализација на улица
во ВАСИЛЕВО од Пошта до
повеке
наменско асвалтно игралиште со должина

^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 2015
godina.
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од 760м, за изградба –продолжување на
улица во ВАСИЛЕВО од Црква до
фудбалско
Игралиште со должина од
400м, за реконструкција и ревитализација
на улица во Пиперево од Центар до црква
со должина од 350м, за изградба на улица
во Нова маала со должина од 200м , за
партерно уредување на комплекс во
Ангелци околу постоечки игралишта со
вкупна површина од 7400 м2 , за изградба на
пешачка патека во с. Владевци во должина од
460м, за изградба на Повеке наменско спортско
игралиште во с. Дукатино.

Бр.09–2317/1
26.05.2015г.
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 - Pre~isten tekst („Slu`ben
vesnik na RM“ br.27/15).
^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata
e 1.200.000,00 denari bez DDV i e predvidena
vo Godiшniot plan za javni nabavki za 2015
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;
Убавка Стојчева
zam.pretsedatel;
Za ~lenovi i nivni zamenici
imenuvaat:
- Симона Шонтевска
- ~len;
- Тони Ристов
- zam.~len;
Ацо Митев
-~len;
- Велика Ѓоргиевска
-zam.~len.

se

^len 7
Ovaa Re[enie vleguva vo sila od
denot na donesuvawe, a ]e se objavi vo
„Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo“.
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Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

