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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

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

RE[ENIE

Se proglasuva Заклучокот за прифаќање
на Извештајот на Општинската изборна комисија
Василево за преземените работи согласно член
155 од Изборниот законик, {to Sovetot na
op{tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 23.06.2016 godina

Se proglasuva Заклучокот за престанок
на мандатот на член на Советот на општина
Василево - Vesna Rizova, {to Sovetot na
op{tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 23.06.2016 godina

Бр.09–1230/2
27.06.2016г.
Василево

Бр.09–1231/1
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

---------------------------------------------Врз основа на член 155 од Изборниот
законик (“Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член 46
stav 1 alineja 2 од Законот за локална самоуправа
(“Сл. весник на РМ“. бр. 5/02), член 21 од Статутот на
општина Vasilevo (“Сл.гласник на општина
Vasilevo “ бр. /03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Vasilevo на седницата одржана на ден 23.06.2016
год. донесе:

--------------------------------------Врз основа на ~len 38 stav 1 od Zakonot za
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/02)
член 20 од Статутот на општина
Василево
("Службен
гласник
на
ОВ"
br.04/03,08/06 и 09/10 ) Советот на општина
Василево на својата седница одржана на ден
23.06.2016 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
за престанок на мандат на член на совет

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Извештајот на Општинската
изборна комисија Василево за преземените
работи согласно член 155 од Изборниот законик

1. На Весна Ризова и престанува мандатот
член во Советот на општина Vasilevo.
2. Мандатот член на Совет mu престанува од
23.06.2016 год.

Член 1
Со овој Заклучок се прифаќа Извештајот
на Општинската изборна комисија Василево за
преземените работи согласно член 155 од
Изборниот законик.

Бр.08-1231/1
27.06.2016г.
Василево

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Бр.08-1230/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.
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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

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

RE[ENIE

Se proglasuva Заклучокот за прифаќање
на даденata и потпишанata свеченa изјавa на
член на Советот на општина Василево, {to
Sovetot na op{tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 23.06.2016 godina

Se
proglasuva
Заклучокот
за
Верификација на мандат на член на Советот на
општина Василево , {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
23.06.2016 godina

Бр.09–1232/2
27.06.2016г.
Василево

28 јуни 2016g.

Бр.09–1233/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

----------------------------------------------------Врз основа на ~len 38 stav 1 od Zakonot za
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/02)
член 20 од Статутот на општина
Василево
("Службен
гласник
на
ОВ"
br.04/03,08/06 и 09/10 ) Советот на општина
Василево на својата седница одржана на ден
23.06.2016 година го донесе следниот

----------------------------------------Врз основа на член 155 од Изборниот
законик (“Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член 46
stav 1 alineja 2 од Законот за локална самоуправа
(“Сл. весник на РМ“. бр. 5/02), член 21 од Статутот на
општина Vasilevo (“Сл.гласник на општина
Vasilevo “ бр. /03,08/06 и 09/10), Советот на
општина Vasilevo на седницата одржана на ден
23.06.2016 год. донесе:

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на даденata и потпишанata
свеченa изјавa на член на Советот на општина
Василево

З А К Л У Ч О К
за верификација на мандат на член на совет

Член 1
Со овој Заклучок се прифаќа даденata и
потпишанa свеченa изјавa на член на Советот на
општина Василево Сашко Ѓоргиев.

1. Се верификува мандатот на членот на
Советот на општина Сашко Ѓоргиев.
2. Мандатот на именованiot ќе трае до
завршувањето на мандатот на Советот.

Бр.08-1232/1
27.06.2016г.
Василево

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.
Бр.08-1233/1
27.06.2016г.
Василево
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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

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
RE[ENIE
Se proglasuva Одлуката за realizirawe
na proekt za dodeluvawe na nepovratni sredstva
za sekoj kupen velosiped od strana na `itelite
na op{tina Vasilevo, {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
23.06.2016 godina

Бр.09–1234/2
19.05.2016г.
Василево

Se proglasuva Одлуката за dodeluvawe
na награда na nastavnik ili nastavnici koi
postignuvaat posebni rezultati vo nastavno obrazovniot proces, {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
23.06.2016 godina

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Бр.09–1235/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Советот na op{tina Vasilevo vrz osnova
na ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Slu`ben glasnik na OV” br.5/02)i
~len 21 став 1 od Statutot na op{tina Vasilevo
- (“Slu`ben glasnik na OV” br.04/03,08/06 и
09/10 ), na svojata redovna sednica ја donese
следната ,

Советот na op{tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Slu`ben glasnik na OV”
br.5/02)i ~len 21 od Statutot na op{tina
Vasilevo - (“Slu`ben glasnik na OV”
br.04/03,08/06 и 09/10 ) и Барањето на ООУ ,, Гоце
Делчев ,, Василево бр.08-1087/1 од 02.06.2016
година na svojata redovna sednica ја donese
следната ,

ODLUKA
za realizirawe na proekt za dodeluvawe na
nepovratni sredstva za sekoj kupen velosiped od
strana na `itelite na op{tina Vasilevo

ODLUKA
za dodeluvawe na награда na nastavnik ili
nastavnici koi postignuvaat posebni rezultati
vo nastavno - obrazovniot proces

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina
Vasilevo go utvrduva realiziraweto na proekt
za dodeluvawe na nepovratni sredstva za sekoj
kupen velosiped od strana na `itelite na
op{tina Vasilevo .

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina
Vasilevo utvrduva dodeluvawe na награда na
nastavnik ili nastavnici koi postignuvaat
posebni rezultati vo nastavno - obrazovniot
proces .

^len 2
Висината на неповратните средства за секој
купен велосипед од страна на жителите на општина
Василево што ќе ги исплаќа општина Василево
изнесува 4.000,00 денари.

^len 2
Како награда ќе бидат доделени 10.000,00
денари директно на сметката на наставникот или
наставниците кои интерно ООУ ,, Гоце Делчев ,,
Василево во соодветна постапка ќе ги избере и за
истите службено ќе ја извести општина Василево со
соодеветни податоци за избраниот наставник или
наставници .

^len 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина Василево.
Бр.08-1234/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.
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О Д Л У К А
за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-викендица
к.п.бр.923 во КО Седларци

^len 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина Василево.

Бр.08-1235/1
27.06.2016г.
Василево

28 јуни 2016g.

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Член 1
Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување
на
планскиот
опфат
и
вклопување на бесправниот објект-семејна
станбена куќа на к.п.бр.923 во КО Седларци со
право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект лицето
Јован Василев од 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 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

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.

RE[ENIE
Бр.08-1236/2
27.06.2016г.
Василево

Se proglasuva Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот
опфат
и
вклопување
на
бесправниоте објекти-викендица к.п.бр.923 во
КО Седларци, {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
23.06.2016 godina

Бр.09–1236/2
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев 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

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

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

RE[ENIE

Врз основа на член 4 став 1 од законот
за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12;
53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и
129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската
документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од
статутот на општина Василево (“Slu`ben
glasnik na opшtina Vasilevo” br. 04/03,08/06 и
09/10), Sovetot na op{tina Vasilevo ја донесе
следната :

Se proglasuva Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот
опфат
и
вклопување
на
бесправниоте објекти-помошни објекти к.п.бр.1
во КО Добрашинци вон г.р, {to Sovetot na
op{tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 23.06.2016 godina

Бр.09–1237/1
27.06.2016г.
Василево
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RE[ENIE

---------------------------------------------Se proglasuva Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект-станбена куќа на К.П.бр.207 во КО
Требичино, {to Sovetot na op{tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den 23.06.2016
godina

Врз основа на член 4 став 1 од законот
за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12;
53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и
129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската
документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од
статутот на општина Василево (“Slu`ben
glasnik na opшtina Vasilevo” br. 04/03,08/06 и
09/10), Sovetot na op{tina Vasilevo ја донесе
следната :

Бр.03–1238/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

О Д Л У К А
За утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-помошни
објекти к.п.бр.1 во КО Добрашинци вон г.р

----------------------------------------------------------Врз основа на член 4 став 1 од законот
за постапување со бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12;
53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и
129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправните објекти во
урбанистичко-планската
документација
(„Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од
статутот на општина Василево (“Slu`ben
glasnik na opшtina Vasilevo” br. 04/03,08/06 и
09/10), Sovetot na op{tina Vasilevo ја донесе
следната :

Член 1
Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување
на
планскиот
опфат
и
вклопување на бесправниот објект-викендица
на к.п.бр.1 во КО Добрашинци со право на
користење на барателот на легализацијата на
бесправниот објект лицето Николов Богомир од
Струмица.

О Д Л У К А
За утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект-станбена
куќа на К.П.бр.207 во КО Требичино

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.

Бр.08-1237/2
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Член 1
Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување
на
планскиот
опфат
и
вклопување на бесправниот објект-станбена
куќа на К.П.бр.207 во КО Требичино со право на
користење на барателот на легализацијата на
бесправниот објект лицето Мите Јанев од
с.Владевци

** *
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

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.

Бр.08-1238/2
27.06.2016г.
Василево
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Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Br.8

Службен glasnik na Opшtina Vasilevo

Средствата за активностите предвидени во
точка 1.1; 1.2: 1.3;, 1.4; 1.7,1.10 и 1.12 ќе се
обезбедат
од
Буџетот
на
општина
Василево.Средствата за активностите предвидени во
точка 1.5; 1.6: 1.8, 1.9, 1.11,1.13, 1.14, 1.15 и 1.16
немаат финансиски импликации на Буџетот на
општина Василево за 2016 година и истите ќе се
обезбедат од физички лица.

** *
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

Член 3
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина Василево .

RE[ENIE
Se proglasuva Програмата за измена и
дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Василево за
2016 година , {to Sovetot na op{tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den 23.06.2016
godina

Бр.09–1239/1
27.06.2016г.
Василево

Бр.08-1239/1
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев 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

…………………………………………………………

Врз основа на член 20 став 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл.
Весник на РМ’’ бр.199/2014, бр.44/2015), ~len 36
stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21
to~ka 7 od Statutot na op{tina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na op{tina Vasilevo br.
br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op{tina
Vasilevo ја донесе следната :

RE[ENIE
Se
proglasuva
Заклучокот
за
neприфаќање на Барањето поднесено од група
граѓани на с.Ангелци, {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
23.06.2016 godina

ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2016 година

Член 1
Во точка 2 . Планирани активности
додава една нова потточка 1.16 која гласи :

28 јуни 2016g.

Бр.09–1240/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

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

се

Врз основа на ~len 36 stav 1 od Zakonot za
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/02)
член 21 од Статутот на општина
Василево
("Службен
гласник
на
ОВ"
br.04/03,08/06 и 09/10 ) Советот на општина
Василево на својата седница одржана на ден
23.06.2016 година го донесе следниот

1.16
Изработка
на
локална
урабнистичко планска документација за КП бр.1123,
КП бр.1854, КП бр.1859 и КП бр.1855 КО Владевци
ВОН Г.Р.
.

Член 2
Во точка 3 Финансирање по бројката 1.15 се
додава нова бројка 1.16 и гласи :
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ЗАКЛУЧОК
за neприфаќање на Барањето поднесено од
група граѓани на с.Ангелци

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
пингпонгарскиот клуб за лица со телесен
инвалидитет ,, Астраион спорт плус “ – Ангелци

Член 1
Со овој Заклучок не се прифаќа
Барањето поднесено од група граѓани на
с.Ангелци бр.08-1106/1 од 03.06.2016 година.

~len 1
So ovaa Odluka Советот на op{tina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo
iznos od 10.000,00 denari на пингпонгарскиот клуб
за лица со телесен инвалидитет ,, Астраион спорт
плус “ – Ангелци.

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Бр.08-1240/1
27.06.2016г.
Василево

~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na пингпонгарскиот клуб за лица со
телесен инвалидитет ,, Астраион спорт плус “ –
Ангелци за настап на државно првенство кое ќе се
одржи во Охрид.

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

~len3
Finansiskite
sredstva
}e
se
obezbedat od Buxetot na op{tina Vasilevo za
2016 godina

** *
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

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
objavувањето vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Vasilevo.

Бр.08-1241/1
27.06.2016г.
Василево

RE[ENIE
Se proglasuva Одлуката za odobruvawe
na finansiskи средства на пингпонгарскиот клуб
за лица со телесен инвалидитет ,, Астраион спорт
плус “ – Ангелци, {to Sovetot na op{tina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
23.06.2016 godina
Бр.09–1241/2
27.06.2016г.
Василево
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Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев 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

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

RE[ENIE
-------------------------------------------------

Se proglasuva Одлуката za odobruvawe
na бесплатен приклучок на вода на системот на
ЈПКД ,, Турија,, Василево, {to Sovetot na
op{tina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 23.06.2016 godina

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21 став 1 точка 43
od Statutot na op{tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na Op{tina Vasilevo " br.04/03,08/06, и
09/10 ), Советот на општина Василево na svojata
redovna sednica одржана на 23.06.2016 година ја
donese следната,

Бр.09–1242/2
27.06.2016г.
Василево

9

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Br.8

Службен glasnik na Opшtina Vasilevo

28 јуни 2016g.

-----------------------------------------------------RE[ENIE
br.08/2016
za potreba od javna nabavka

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21 став 1 точка 43
od Statutot na op{tina Vasilevo ("Slu`ben
glasnik na Op{tina Vasilevo " br.04/03,08/06, и
09/10 ), Советот на општина Василево na svojata
redovna sednica одржана на 23.06.2016 година ја
donese следната,

^len 1
So ovaa Re{enie se utvrduva potreba od
javna nabavka na uslugi - izrabotka na proektna
dokumentacija - osnoven proekt za izvedba na
filter stanica za pro~istuvawe na voda za
piewe za selskite naselbi: Dobro{inci, Nova
Maala i ^anaklija - op{tina Vasilevo.

ODLUKA
za odobruvawe na бесплатен приклучок на вода на
системот на ЈПКД ,, Турија,, Василево

^len 2
Nabavkata }e se sprovede po postapka so
barawe za pribirawe na ponudi so objavuvawe
oglas koja zapo~nuva vo hartiena forma a
zavr{uva so elektronska aukcija, vo soglasnost
so Zakonot za javni nabavki (,,Slu`ben vesnik
na RM,, br.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 ,185/11,
24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014
130/14, 180/14, 78/15, i 192/15).

~len 1
So ovaa Odluka Советот на op{tina
Vasilevo odobruva бесплатен приклучок на вода
на системот на ЈПКД ,, Турија,, Василево на
Мукадес Муратова од с.Градошорци.

~len 2
Бесплатниот приклучок се одобрува
бидејќи Мукадес Муратова од с.Градошорци и
нејзината фамилија се социјално загрозени и во
тешка финансиска состојба.

^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata e
800.000,00 denari so DDV i ne e predvidena vo
Godi{niot 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 }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:
- Ристо Михаилов
- pretsedatel;
Сања Трајанова
zam.pretsedatel;

~len3
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
objavувањето vo Slu`ben glasnik na Op{tina
Vasilevo.
Бр.08-1242/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

** *
Gradona~alnikot na Op{tina Vasilevo
vrz osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite
nabavki (,,Slu`ben vesnik na RM,, br.136/07,
130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013,
148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14,
180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), ~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

Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Ацо Митев
- ~len;
- Тони Ристов
- zam.~len;
- Убавка Стојчева
- ~len;
- Велика Ѓоргиевска
- zam.~len.
^len 7
Ovaa Re{enie vleguva vo sila od denot
na donesuvawe, a }e se objavi vo ,,Slu`ben
glasnik na Op{tina Vasilevo”.
Бр.09–1083/1
02.06.2016г.
Василево
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Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.
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Za ~lenovi i nivni zamenici se imenuvaat:
- Ацо Митев
- ~len;
- Тони Ристов
- zam.~len;
- Ubavka Stoj~eva
-~len;
- Велика Ѓоргиева
-zam.~len.

** *
Gradona~alnikot na Op{tina Vasilevo
vrz osnova na ~len 28 od Zakonot za javnite
nabavki (,,Slu`ben vesnik na RM,, br.136/07,
130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013,
148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14,
180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), ~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 8
Ovaa Re{enie vleguva vo sila od denot
na donesuvawe, a }e se objavi vo “Slu`ben
glasnik na Op{tina Vasilevo”.

Бр.09–1143/1
14.06.2016г.
Василево

RE[ENIE
br.09/2016
za potreba od javna nabavka

^len 1
So ovaa Re{enie se utvrduva potreba od
javna nabavka za изградба на улица во с.Седларци и
улица во Василево- пристап до регионален пат Василево
Струмица.
^len 2
Nabavkata }e se sprovede so barawe za
pribirawe na ponudi, 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
3.341.000 denari so DDV i е predvidena e vo
Godi{niot plan za javni nabavki za 2016 godina.
^len 4
Kriterium za izbor na najpovolen
ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Najniska cena
100 poeni
^len 5
Postapkata za nabavkata }e ja sprovede
Komisija za javni nabavki vo Op{tina Vasilevo
sostavena od 3 (tri) ~lena, pretsedatel i dvajca
~lenovi na komisijata kako i nivni zamenici.
^len 6
Средствата за реализација на набавката се
обезбедени од Буџетот на општина Василево а
набавка ќе биде во 2016 година.

^len 7
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se
imenuvaat:
- Ристо Михаилов
- pretsedatel;
- Branko Andonov - zam.pretsedatel;
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Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

