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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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот za
усвојување на Завршна сметка на ООУ
,,Гоце Делчев“ Василево за 2014 година ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina

Бр.09–1944/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02), член 126
точка 1 алинеја  6 од Законот за основно
образование (Сл.весник на РМ
бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12)
и ~len 22 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 usvojuvawe na Zavr[nata smetka na OOU

„Goce Del~ev” Vasilevo za 2014 godina

1.Сe usvojuva Zavr[nata smetka br. 02-75/1
od 12.03.2015 godina na ОOU „Goce Del~ev”
Vasilevo za 2014 godina.

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

Бр.08-1944/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г. Претседател,
 Василево                            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 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 za
усвојување на Завршна сметка на ООУ
,,Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2014
година ,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina.

Бр.09–1945/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02), член 126
точка 1 алинеја  6 од Законот за основно
образование („Сл.весник на РМ“
бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12)
и ~len 22 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 usvojuvawe na Zavr[nata smetka na OOU

„Атанас Нивичански“ Нова Маала za 2014 g.

1.  Сe usvojuva Zavr[nata smetka br. 03-
74/1 od 17.03.2015 godina na ОOU „Атанас
Нивичански“ Нова Маала za 2014 godina.

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

Бр.08-1945/1 Совет на општина Василево
26..03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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

R E { E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на приоритет за реализација на
Проектот „Изградба на улица во с.Василево
од центар до индустриска зона“ – општина
Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina

Бр.09–1946/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Советот na op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 36 stav 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  ), na svojata
redovna sednica ја donese следната ,

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување на приоритет за

реализација на Проектот
„Изградба на улица во с.Василево од
центар до индустриска зона“-општина

Василево

Член 1
Со оваа Одлука се дава

приоритет  за реализација на Проектот
„Изградба на улица во с.Василево од
центар до индустриска зона“-општина
Василево,  по Јавен повик бр.01/2015
објавен од Министерството за финансии
за користење средства од ЕУ ИПА
грантот за рурална инфраструктура.

Член 2
 Одлуката влегува во сила со денот

на објавување во „Службен гласник на
општина Василево“.

Бр.08-1946/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г. Претседател,
 Василево                            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 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 приоритет за реализација на
Проектот „Изградба на колектор К1 со дел
од припадни колектори во с.Ангелци“ –
општина Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina

Бр.09–1947/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Советот na op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 36 stav 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 ), na svojata
redovna sednica ја donese следната ,

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување на приоритет за

реализација на Проектот
„Изградба на колектор К1 со дел од
припадни колектори во с.Ангелци“-

општина Василево
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Член 1
Со оваа Одлука се дава

приоритет  за реализација на Проектот
„Изградба на колектор К1 со дел од
припадни колектори во с.Ангелци“-
општина Василево,  по Јавен повик
бр.01/2015 објавен од Министерството за
финансии за користење средства од ЕУ
ИПА грантот за рурална инфраструктура.

Член 2
 Одлуката влегува во сила со денот

на објавување во „Службен гласник на
општина Василево“.

Бр.08-1947/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г. Претседател,
 Василево                            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 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 приоритет за реализација на
Проектот „Изградба на улица во
с.Владиевци “ – општина Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina

Бр.09–1948/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Советот na op[tina Vasilevo vrz
osnova na ~len 36 stav 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  ), na svojata
redovna sednica ја donese следната ,

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување на приоритет за

реализација на Проектот
„Изградба на улица во с.Владиевци“-

општина Василево

Член 1
Со оваа Одлука се дава

приоритет  за реализација на Проектот
„Изградба на улица во с.Владиевци“-
општина Василево,  по Јавен повик
бр.01/2015 објавен од Министерството за
финансии за користење средства од ЕУ
ИПА грантот за рурална инфраструктура.

Член 2
 Одлуката влегува во сила со денот

на објавување во „Службен гласник на
општина Василево“.

Бр.08-1948/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г. Претседател,
 Василево                            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 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 на Одлуката за измена и
дополнување на член 4 став 2 точка 2 и 3
од Одлуката за утврдување на цената за
комуналните услуги на JP „Turija“
Vasilevo бр.08-596/1 од 15.07.2013 година na
Upravniot odbor na JP „Turija“ Vasilevo,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina

Бр.09–1949/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.
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------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
RM“ br 5/02), ~len 19 став 2  to~ka 8 od
Zakonot za javnite pretprijatija („Slu`ben
vesnik na RM“ br 38/96), член 22 став 2 од
Законот за комунални дејности („Slu`ben
vesnik na RM“ br. 95/12) i ~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  donese,

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost  на Одлуката за измена
и дополнување на член 4 став 2 точка 2 и 3

од Одлуката за утврдување на цената за
комуналните услуги на JP „Turija“

Vasilevo бр.08-596/1 од 15.07.2013 година na
Upravniot odbor na JP „Turija“ Vasilevo

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД ,,Турија" Василево за измена и
дополнување на член 4 став 2 точка 2 и 3
од Одлуката за утврдување на цената за
комуналните услуги на JP „Turija“
Vasilevo бр.08-596/1 од 15.07.2013 година br.
02-243/1 od 23.03.2015 godina.

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

Бр.08-1949/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г. Претседател,
 Василево                            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 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 на Одлуката за утврдување на
цената за техничка вода по м3  na
Upravniot odbor na JP „Turija” Vasilevo“,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 25.03.2015 godina

Бр.09–1950/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02), ~len 19
став 2  to~ka 7 od Zakonot za javnite
pretprijatija („Slu`ben vesnik na RM“ br.
38/96), член 6 став2 и став 8 точка 1 од Законот
за снабдување со вода за пиење и одведување
на урбани отпадни води („Slu`ben vesnik na
RM“ br. 68/04) 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  на Одлуката за

утврдување на цената за техничка вода по
м3  na Upravniot odbor na JP „Turija“

Vasilevo

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Одлуката на Управниот
одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за
утврдување на цената за техничка вода
по м3 br. 02-131/1 od 18.02.2015 godina.

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

Бр.08-1950/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за
usvojuvawe na Одлуката за износот на
трошоците за престој во JOУДГ,,Прва радост“
Василево на Управниот одбор на JOУДГ
„Прва радост“ Василево,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 25.03.2015
godina

Бр.09–1951/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br 5/02) и ~len 22
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 usvojuvawe na Одлуката за износот на

трошоците за престој во JOУДГ„Прва радост“
Василево на Управниот одбор на
JOУДГ„Прва радост“ Василево

 1.Сe usvojuva Одлуката за износот на
трошоците за престој во JOУДГ„Прва радост“
Василево на Управниот одбор на
JOУДГ„Прва радост“ Василево бр.02-22/3
од 23.02.2015 година.

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

Бр.08-1951/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г. Претседател,
 Василево                            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 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
проширување на програмите за вршење  на
дејноста на ЈОУД „Prva radost’’- општина
Vasilevo во објект во с. Monospitovo
Општина Bosilovo,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina

Бр.09–1952/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), како и
член 59 став (1), а во врска со член 100
ставови ( 1) и (2) од Законот за заштита на
децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13,
12/14, 44/14,144/14,10/15 и 25/15) и член 21
точка 11 од Статутот на Општина Vasilevo
(„Службен гласник на Општина Vasilevo“
бр.04/03,08/06 и 09/10, Советот на Општина
Vasilevo на седницата одржана на
25.03.2015 година, донесe:

ODLUKA
за проширување на програмите за

вршење на дејноста на ЈОУДГ „Prva
radost’’- општина Vasilevo во објект во с.

Monospitovo Општина Bosilovo

Член 1
Со оваа одлука се прошируваат

програмите за вршење на дејноста на
ЈОУДГ „Prva radost’’- во Vasilevo, Општина
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Vasilevo во објект во s.Monospitovo,
општина Bosilov

Член 2
Општина  Bosilovo со Одлука бр.08-

800/1 од 13.03.2015 година, без надомест, го
отстапува на користење, односно го дава
на користење објектот што се наоѓа во
с.Моноспитово, Општина Bosilovo во кој
ЈОУДГ „Prva radost’’- Општина Vasilevo ќе
врши згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст.

Објектот е адаптиран во
.Monospitovo, општина Bosilovo со
површина од 159.45м² и дворно место 961
м² се наоѓа на КП бр.  1201/1 КО
Monospitovo.

         Член 3
ЈОУДГ „Prva radost“- Vasilevo,

Општина Vasilevo ќе ангажира соодветен
стручен и друг кадар за потребното работно
време за остварување на дејноста за објект
од мал капацитет, согласно пропишаните
стандарди и нормативи на Правилникот за
стандардите и нормативите за вршење на
дејноста на установите за деца („Службен
весник на Република Македонија“
бр.28/14,40/14 и 136/14).

Член 4
Дејноста на ЈОУДГ „Prva radost“- во

Vasilevo, Општина Vasilevo во објектот во
s.Monospitovo, општина Bosilovo е:
згрижувње и воспитание на дeцата од
предучилишна возраст која се организира за
згрижување, престој, нега, исхрана,
воспитно-образовни, спортско-рекреативни,
културно-забавни активности, мерки и
активности за подобрување и зачувувањe
на здравјето, и за поттикнување на
интелктуалниот, емоционалниот, физичкиот
менталниот и социјалниот развој на дете до
6 години живот, односно до вклучување во
основното образование.

Дејностa на ЈОУДГ „Prva radost“-
Vasilevo, Општина Vasilevo во  објектот во
s.Monospitovo, општина Bosilovo, ќе ја
остварува  согласно Програмата за рано
учење и развој („Службен весник на РМ“
бр.46/14).

 Член 5
Во објектот во s.Monospitovo,

општина Bosilovo, на ЈОУДГ„Prva radost“-
Vasilevo, Општина Vasilevo ќе се
организира дејност за 40 деца, згрижени во три
групи со целодневен престој на деца.

Член 6
Дидактичките средства и опремата

се обезбедени од Министерството за труд и
социјална политика, согласно пропишаните
стандарди и нормативи за вршење на
дејноста од Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на
установите за децата ( „Службен весник на
Република Македонија“ бр.28/14,40/14 и
136/14) .

Член 7
Планирано е вработување на

стручни лица, согласно со Законот за
заштита на деца („Службен весник на
Република Македонија „ бр.23/13, 12/14,
44/14,144/14,10/15 и 25/15) и  Правилникот
за стандардите и нормативите за вршење
на дејноста на установите за деца
(„Службен весник на Република Македонија
„ бр. 28/14, 40/14 и 136/14) е  градинка од
мал капацитет.

Член 8
Средствата за непречено и

нормално функционирање на дејноста во
објектот во s.Monospitovo, општина
Bosilovo, ќе се обезбедуваат преку ЈОУДГ
„Prva radost“- Vasilevo, Општина Vasilevo
односно од буџетот на Општина Vasilevo,
буџетот на Република Македонија преку
блок дотации, од надоместокот на
користење на услугата.

Член 9
Градоначалникот на Општина

Vasilevo и Градоначалникот на Општина
Босилово и директорот на ЈОУДГ „Prva
radost“- Vasilevo, Општина Vasilevo, со
посебен договор ќе ги уредат правата и
обврските кои произлегуваат од член 1 на
оваа одлука.

Член 10
Оваа одлуката влегува во сила со

денот на донесување, а  ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Vasilevo“.

Бр.08-1952/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г.                               Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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

R E { E N I E

Se proglasuva Заклучокот за davawe
soglasnost на  Одлуката за измена на член 3
од Одлуката за утврдување на цената на
вода за пиење по м3 бр.08-594/1 од
15.07.2013 година na Upravniot odbor na
JP „Turija“ Vasilevo,

[to Sovetot na op[tina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
25.03.2015 godina.

Бр.09–1953/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
RM“ br 5/02), ~len 19 став 2  to~ka 7 od
Zakonot za javnite pretprijatija („Slu`ben
vesnik na RM“ br 38/96), член 6 став 7 и став 8
од Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води
(„Slu`ben vesnik na RM“ br. 68/04) i ~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  donese,

ZAKLU^OK
za davawe soglasnost  на Одлуката за измена

на член 3 од Одлуката за утврдување на
цената на вода за пиење по м3 бр.08-594/1

од 15.07.2013 година na Upravniot odbor na
JP „Turija“ Vasilevo

1. Sovetot na op[tina Vasilevo dava
soglasnost na Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД „Турија“ Василево за измена на член 3 од
Одлуката за утврдување на цената на вода

за пиење по м3 бр.08-594/1 од 15.07.2013
година br. 02-244/1 od 23.03.2015 godina.

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

Бр.08-1953/1 Совет на општина Василево
26.03.2015г.                               Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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, 28/2014 и 43/2014), ~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

RE{ENIE br.03/2015
za potreba od javna nabavka

^len 1
So ovaa Re[enie se utvrduva

potreba od javna nabavka za izvedba na
armirano betonski potporen yid vo s.
Trebi~ino.

^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 и 43/2014).

^len 3
Procenetata vrednost na nabavkata

e 200.000,00 denari bez DDV i e predvidena
vo Godi[niot plan za javni nabavki za 2015
godina.

^len 4
Kriterium za izbor na najpovolen

ponuduva~ e ponuda so najniska cena:
- Cena

100 boda
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^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;
- Даниела Василева -

zam.pretsedatel;

Za ~lenovi i nivni zamenici se
imenuvaat:

- Тони Ристов - ~len;
- Зора Коларова - zam.~len;
- Симона Шонтевска -~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.09–1953/2       Општина Василево
26.03.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.


