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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 Oлуката зa согласност за 
учество на општина Василево во проектот 
„Подобрување на локалните засегнати страни во 
основните земјоделски сектор со примена на 
иновативни агро-геномски технологии и нови 
култури (FoRA4inno)“ , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 02.09.2013 
godina 
 

 

Бр.08-1763/2                                            Општина Василево 
02.09.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на oпштина 
Василево („Сл.гласник на општина Василево“ бр. 
04/03,08/06 и 09/10  ), Советот на општина 
Василево на својата седница  ја донесе следната 
 
 
 

О Д Л У К А 
За согласност за учество на општина Василево во 

проектот 
„Подобрување на локалните засегнати страни во 
основните земјоделски сектор со примена на 
иновативни агро-геномски технологии и нови 

култури (FoRA4inno)“ 
 
 

Член 1 
Советот на Општина Василево дава 

согласност за  учество на општина Василево во 
проектот „Подобрување на локалните засегнати 
страни во основните земјоделски сектор со 
примена на иновативни агро-геномски технологии 
и нови култури “ со акроним (FoRA4inno), кој ќе 

биде аплициран за добивање средства од 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА), 
Компонента 2 - Програма за прекугранична 
соработка помеѓу Република Грција и Република 
Македонија, 3 (трет) повик за проектни предлози 
Реф.бр. 301158/MA 3334, од 23.05.2013. 
 

 
Член 2 

Целосен носител на проектот (OLP) од 
грчка страна ќе биде Центар за истражување и 
технологија (CERTH) – Институт за применети 
бионауки. 

Општина Василево ќе биде финансиски 
водечки партнер (FLP) од македонска страна. 

 
Член 3 

Проектот ќе се аплицира во Приоритетна 
оска 1. Зајакнување на прекуграничниот 
економски развој; Мерка 1.2. Зајакнување на 
човечки ресурси. 
                 
 

Член 4 
Се обврзува Одделението за локален 

економски развој да учествува во подготовка на 
проектот во согласност со насоките во 
Програмскиот прирачник.  

Правата и обврските ќе бидат дефинирани 
во проектниот предлог. 
 

Член 5 
 За потребите за реализација на проектот 
ќе биде утврдено финансиското учество согласно 
потребите за ко-финансирање на партнерите и за 
истото ќе се алоцираат средства во Буџетот на 
Општина Василево за 2014 година.  
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
Општина Василево“. 
 
 
 

Бр.07-1763/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
02.09.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                            Илчо Колев  s.r 

 

 

 

*    *    * 
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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 Oдлуката za согласност 
за учество на општина Василево во проектот 
„Воведување на иновативни технологии за 
одржливо лозарство во прекуграничната област на 
Грција и Македонија (InnoWine)“ , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 02.09.2013 
godina 
 

 

Бр.08-1764/2                                           Општина Василево 
02.09.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
 
 

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

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на oпштина 
Василево („Сл.гласник на општина Василево“ бр. 
04/03,08/06 и 09/10  ), Советот на општина 
Василево на својата седница  ја донесе следната 
 
 
 

О Д Л У К А 
За согласност за учество на општина Василево во 

проектот 
"Воведување на иновативни технологии за 

одржливо лозарство во прекуграничната област на 
Грција и Македонија (InnoWine)“ 

 
Член 1 

Советот на Општина Василево дава 
согласност за  учество на општина Василево во 
проектот „Воведување на иновативни технологии 
за одржливо лозарство во прекуграничната област 
на Грција и ПЈРМ“ со акроним (InnoWine), кој ќе 
биде аплициран за добивање средства од 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА), 
Компонента 2 - Програма за прекугранична 
соработка помеѓу Република Грција и Република 

Македонија, 3 (трет) повик за проектни предлози 
Реф.бр. 301158/MA 3334, од 23.05.2013. 
 

 
Член 2 

Целосен носител на проектот (OLP) од 
грчка страна ќе биде Центар за истражување и 
технологија (CERTH) – Институт за применети 
бионауки. 

Општина Василево ќе биде финансиски 
водечки партнер (FLP) од македонска страна. 

 
 

Член 3 
Проектот ќе се аплицира во Приоритетна 

оска 1. Зајакнување на прекуграничниот 
економски развој; Мерка 1.1. Економски развој. 
                 
 

Член 4 
Се обврзува Одделението за локален 

економски развој да учествува во подготовка на 
проектот во согласност со насоките во 
Програмскиот прирачник.  

Правата и обврските ќе бидат дефинирани 
во проектниот предлог. 
 

 
Член 5 

 За потребите за реализација на проектот 
ќе биде утврдено финансиското учество согласно 
потребите за ко-финансирање на партнерите и за 
истото ќе се алоцираат средства во Буџетот на 
Општина Василево за 2014 година.  
 

 
Член 6 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
Општина Василево“. 
 
 

 

Бр.07-1764/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
02.09.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 
 
 


