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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

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на Измени и дополнувања на Годишната
Програма за работа на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр.09-1919/2
07.12.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 став 1 точка 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 одржана на 05.12.2017 година го donese следниот,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na izmeni i dopolnuvawe na Годишната Програма за работа на ООУ ,,Гоце
Делчев,,Василево за учебната 2017/2018 година

-

Сe usvojuva izmeni i dopolnuvawe na Годишната Програма за работа на ООУ
,,Гоце Делчев’’ Василево за учебната 2017/2018 година.

-

Составен дел на овој Заклучок е и izmeni i dopolnuvawe na Годишната
Програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев’’ Василево за учебната 2017/2018
година.

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден od denot na donesuvaweto a ќe se
objavi vo "Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo".
Бр.08-1919/1
Sovet na opшtina Vasilevo
07.12.2017г.
Pretsedatel,
Vasilevo
Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ОИК
Василево за реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017
година до 15.10.2017 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Б.р.09-1920/2
07.12.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 став od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na
R.M." 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), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna sednica одржана на
05.12.2017 година го donese следниот,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Извештајот за работата на ОИК Василево за реализација на
локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017 година

-

Сe usvojuva Извештајот за работата на ОИК Василево за реализација на
локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017
година.

-

Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот за работата на ОИК Василево
за реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017
година до 15.10.2017 година.

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден od denot na donesuvaweto a ќe se
objavi vo "Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo".
Бр.08-1920/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
Финансискиот извештај за
реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр.09-1921/2
0 07.12.2017
В Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 став od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na
R.M." 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), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna sednica одржана на
05.12.2017 година го donese следниот,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Финансискиот извештај за реализирани приходи и трошоци за
оправдување на изборите преку ОИК

-

Сe usvojuva Финансискиот извештај за реализирани приходи и трошоци за
оправдување на изборите преку ОИК.

-

Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот извештај за реализирани
приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК.

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден od denot na donesuvaweto a ќe se
objavi vo "Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo".
Бр.08-1921/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот за усвојување на
надоместок на ОИК Василево и ИО Василево,

Финансискиот извештај за

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр.09-1922/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 став od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na
R.M." 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), Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata redovna sednica одржана на
05.12.2017 година го donese следниот,

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Финансискиот извештај за надоместок на ОИК Василево и ИО
Василево

-

Сe usvojuva Финансискиот извештај за надоместок на ОИК Василево и ИО
Василево.

-

Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот извештај за надоместок на
ОИК Василево и ИО Василево.

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден od denot na donesuvaweto a ќe se
objavi vo "Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo".
Бр.08-1922/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

година,

Se proglasuva Програмата за социјална заштита во Општина Василево за 2018

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр

Бр.09-1923/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначални
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 22 став 1 точка 7 од законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 112 став 2 од Законот социјална заштита ( ,,Службен
весник на РМ” бр. 50 /97) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Василево (
,,Службен гласник на Општина Василево” br.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево
на својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА
за социјална заштита во Општина Василево за 2018
ВОВЕД

Во насока на подобрување на условите на локално ниво во сверата на социјалната
заштита, општина Василево прави напори да во рамките на своите можности да се вклучи
посеофтно и порганизирно во решавање на проблемите кои произлегуваат од оваа тематика.
Појдовна основа за тоа е Законот за социјална заштита и ингеренциите кои произлегуваат од
него, односно во делот на создадените обврски кон општините да организираат и обезбедат
социјална заштита согласно специфичните потреби за социјалната заштита за своите граѓани. .
Согласно постојниот Закон, општина Василево во рамките на своите можности и во зависност
од потребите на граѓаните ја планира и организира и спроведува социјална заштита на
граѓаните од своето подрачје преку донесување сопствени развојни програми согласно со
специфичните потреби.
ЦЕЛИ

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им обезбеди
социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остварат својата
социјална сигурност. Односно ќе обезбеди организирање на социјалната заштита преку
организирање и развивање на облици и форми на давање социјални услуги на одделни групи на
граѓани кои се нашле во состојба на социјален ризик.
Целни групи кои ке бидат опфатени со Програмата со социјална заштита се сите граѓанит од
општина Василево кои во моментот на своето живеење и делување биле зафатени или погодени
од одредени социјални ризици.
ПРИОРИТЕТИ
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Со Програмата се предвидува фокусот на активностите на општина Василево во областа
на социјалната заштита, да биде насочен кон остварување на приоритетните цели на оваа
Програма и тоа:
-создавање на услови за помагање на деца на улица (деца без родители и
родителска грижа);
-помош за лица со инвалидност;
-помош за деца со воспитно-социјално проблеми;
-помош за деца со пречки во менталниот и телесниот развој;
-помош за деца од еднородителски семејства;
-помош на лица-жртви на семејно насилство;
-помош на лица изложени на социјален ризик;
-помош на лица засегнати со злоупотреба на алкохол и дрога;
-помош на стари лица без семејна грижа;
Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди
социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остваруваат
својата социјална сигурност и кога се во исклучително тешка состојба

АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ ОД СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
Општина Василево според бројот на населението од последниот попис во 2002 година
брои 12 121 жители со 15-ет населени места.
За да се изработи социјална карта на граѓаните на општина Василево потребни се
подолгорочна анализа на социјалните ризик фактори, што во моментот не сме во можност да го
направиме. Општината се уште не располага со свои податоци и евиденција за сите социјални
категории на своето подрачје и работи само со подесени одредени барања од оваа област.За
порганизирана социјална заштита ги кориситме податоците од Проектот Заедно сме посилни во
кои беа опфатни четри категории на социјално ранливи групи.
Проектот се реализираше за
потребите на Општината со цел да се утврдат најзастапените социјално ранливи категории на
теренот на општина Василево.
Најзастапени од социјално ранливите категории на групи се:
- стари лица без семејна грижа;
- деца со посебни потреби;
- лица со телесна попреченост;
- деца со еднородителски семејства;.
Од наведените категории најзастапени се стари лица без семејна грижа.
Според потребите на социјално ранливите категории се еведентирани следниве потреби:
Р.Бр,
1.

социјално
ранливи
категории
стари лица без семејна
грижа

потреби
-потреба од посета на лекар во
домашни услови

%
1,84

-нередовност во снабдување на храна и
лекови
-неможност за одржување хигена во
својот дом
-чуство на осаменост и отфрленост
-минимални пензии
2.

лица
со
попреченост

телесна

-постојани приматели на социјална

0,87

парича помош
-многу малку има запослено лица од
оваа група и покрај сите услови кои ги
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нуди држават,запослувањето на
ваквите лица е многу малку

3.

деца со посебни потреби
-обезбедени со социјална парична

0,20

помош
-потреба од дополнителни услуги
4.

деца со еднородителски
семејства

-

не
обезбедени
со
финансиски средства

доволно

0,02

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Финансиските средства потребни за релизација на Програмата за потребите на
граѓаните од областа на социјална заштита во Општина Василево за 2018 година, ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Василево за 2018 година.
Вкупно обезбедени финансиски средства:
-од Буџетот на општина Василево ----------------------------------720 000 денари.
Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во
исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:
1. Лица со телесна попреченост -----------------------------------од 1000 до 3000 денари
2. Деца на улица ( деца без родители и родителска грижа-- од 1000 до 3000 денари
3. Деца со посебни потреби --------------------------------------- од 1000 до 3000 денари
4. Деца со воспитно-социјални проблеми---------------------- од 1000 до 3000 денари
5. Деца од еднородителски семејства --------------------------- од 1000 до 3000 денари
6. Лице изложени на социјален ризик -------------------------- од 1000 до 3000 денари
7. Стари лица без семејна грижа --------------------------------- од 1000 до 3000 денари
8. Лица со здраствени проблеми --------------------------------- од 1000 до 3000 денари
9. Лица погодени од елементарни непогоди ------------------ од 1000 до 3000 денари
Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот на општина
Василево, секое барање поединачно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на
граѓанинот.
Програмата за социјална заштита за 2018 година ќе се реализира со следната
динамика, потребните средства и начинот на обезбедување на истатa:
Р.
бр

Активности

1.

Помош на ранливи
групи
Елементарни
непогоди
Клубови за стари
лица
Вршење превоз на
храна за народна
кујна

Период

12 м.

Носител
Општина

Обезбедување на средства
МТСП
Општина
Донации

Вкупно

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

50 000

50 000
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Деца од
еднородителски
семејства
Лица изложени на
социјален ризик

2

Лица со посебни
потреби

12 м.

Општина

Лица со телесна
попреченост
Подобрување на
услови за живот

3

Услуги на ранливи
групи

20 000

20 000

30 000

30 000

30 000

30 000

50 000

50 000

70 000

Посета на семејства
и установи
12м.

Општина
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30 000

100 000

40 000

40 000

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

10 000

10 000

50 000

50 000

Лица со здраствени
проблеми
Сервисни служби
за домаша нега и
помош
Трибини за семејно
насилство и
малолетнничка
деликвенција

По
потреба

Социјални пакети

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмат за социјалната заштита на Општина Василево за 2018 влегува во сила осмиот ден од
денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Василево”
Бр.08-1923/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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
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Se proglasuva Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за
2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр.09-1924/2
Општина Василево
07.12.2017
Градоначалник
Василево
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр 5/02), член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08)
и член 21 од Статутот на Општина Василево ( Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10
), Советот на општина Василево na svojata redovna sednica одржана на 05.12.2017 година
ја donese следната
ПРОГРАМА
за заедничка потрошувачка во oпштина
Василево за 2018 година
I.

Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат објектите и активностите за орджување на заедничката
потрошувачка во Општина Василево за 2018 година, видот и обем на работите што треба да се
извршат, финансиските средства временски рокови за извршување, динамика, начин на вршење
на работите, одржување на постоечките и поставување на соодветни садови за фрлање на
отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните објекти.
Согласно одредбите на Законот за комунални дејности ( Сл. Весник на РМ бр.95/12, 163/13
и 42/14) постојат повеке видови на објекти на комуналната инфраструктура кои служат за
задоволување на заедничката потрошувачка и според Законот за Јавна чистота ( Сл. Весник на
РМ бр.130/10 пречистен текст, 23/11, 80/12, 163/13, 26/15, 147/15 и 31/16) се уредуваат условите
и начинот на одржувањето на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши
одржувањето на јавната чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови.
Овие надлежности се од јавен интерес и се обврска на единиците на локалната самоуправа.
Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка е континуиран процес
како и одржувањето на јавната чистот, кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните
површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните
и индивидуалните објекти за домување. Сопствениците, односно корисниците на отворени
простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните
објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат
сметот од истите.
Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во општина Васаилево го врши ЈПКД „Турија“ – Василево,
за сметка на општина Василево.
II. Видови на објекти и услуги кои спагаат во задоволувањето на заедничката
потрошувачка
Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма се:
- Локални патишта и улици со вертикална и хоризонтална сигнализација, велосипедски
патеки, кејови и јавни површини;
- Гробишта;
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-

Паркови, зелени површини, парк шуми и рекреативни зелени површини и
карактеристични пејсажи;

-

Рекреативни објекти ( детски игралишта, спортски патеки и игралишта) и
Одводни канали и речни корита.

Одржувањето на сите овие објекти спагаат во услуги кои ЈП Турија ги врши за сметка на
оптина Василево.
III.

Oбем, динамика и начин на извршување на работите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши по следниот обем и
динамика:
- Двапати годишно ќе се косат банкините на локални патишта и улици;
- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа вертикална и хоризонтална
сигнализација;
- Еднаш месечно косење на зелените површини во сите населени места;
- Трипати месесечно чистење на влезната улица во с Василево до Домот на
култрурата, тротоарите и паркинг просторот пред Училиштето;
- Еднаш месечно чистење и косење на гробишта во сите населени места;
- Еднаш месечно чистење и косење на фудбалските терени во сите населени места;
- Еднаш годишно чистење на одводни канали и речни корита во сите населени места
- Двапати годишно во месец април - мај и септември - октомври ќе се изврши сечење
на гранки на дрвја кои сметат на влезните локални патишта во сите населени места.
- За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават садови –
корпи за фрлање на отпадоци во сите населени места;
- Во општинскиот центар и во централните делови на населените места ќе се
постават контејнери и пепелници за гаснење и фрлање на догорчиња од цигари.
- За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти – садови од 120
литри.
Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во општина Васаилево ќе се врши дење во работно време
од 8,00 до 16,00 часот.
IV. Финансиски средства
Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за заедничка потрошувачка
во Општина Василево за 2018 година ќе се обезбедат од домакинствата и правните субјекти во
сите населени места во Општина Василево.
Овие средства ќе ги наплака општина Василево еднаш годишно по 240 денари од
домакинство и правните лица.( согласно одлуката која е донесена по 20 денари месечно).
- 2930 домакинства
х 240 денари = 703.200 денари
- 51 правни лица х 240 денари
= 12.240 денари
вкупно денари. ------------------715.440 денари.
Овие прибрани финансиски средства ќе се користат за одржувањето на објектите на
заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини
во општина Васаилево.
V .Завршни одредби
Програмата за заедничка комунална потрошувачка во Општина Василево за 2018
година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина
Василево “.

Бр.08-1924/1

Sovet na opшtina Vasilevo
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Pretsedatel,
Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Програмата за поставување на вертикална и хоризонтална
сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2018
година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Брбр.09-1925/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр 5/02), член 52 точка 3 од Законот за јавните патишта (Сл. весник на РМ бр.
84/08) и член 21 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Василево (Slu`ben glasnik na OV br.
04/03, 08/06 i 09/10), Советот na op[tina Vasilevo na својата седница одржана на
05.12.2017 година ја донесе следната :
ПРОГРАМА
за поставување на вертикална и хоризонтална сообракајна сигнализација
на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево во 2018
година
Врз основа на увид на лице место и врз основа на Законот за безбедност во сообракајот,
Општина Васаилево ја има согледано потребата од поставување на вертикална и хоризонтална
сообракајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина
Василево
1.Вертикална сообракајна сигнализација се предвидува да се постави на локалните
патишта и улици во општина Василево во населените места и тоа:
Населено место Василево;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на лево спрема село
Пиперево;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село
Пиперево;
- На локален пат на клучка кај дом на култура во Василево знак „задолжително
запирање“ (202);
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На раскрсница кај пошта во Василево знак „задолжително запирање“ (202) поточно
од страната на патот за црквата,
Пред училиштето во Василево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по
еден и
На локален пат за Пиперево на клучка кај Добрејци знак „задолжително запирање“
(202).
Населено место Пиперево:
Пред училиштето во Пиперево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по
еден и
Населено место Градошорци:
На локална улица на излез од „чифликот“ во Градошорци знак „задолжително
запирање“ (202)
На локален пат во Градошорци, кај Пеловски, два знака „двојна кривина или
повеќе кривини едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2);
На излез од Градошорци да се замени знакот „патоказна табла“ (404) каде во лево
да се наоѓа Радовиш а во десно Струмица бидејки е искршена.
Населено место Ангелци:
Пред улицата која излегува од подрачното училиштето во Ангелци два знака „деца
на патот“ (124) од двете страни по еден.
На локален пат во Ангелци, кај Нанчо, два знака „двојна кривина или повеќе
кривини едноподруго од кои првата е на лево“ (104.1);
На локална улица на кај „бунарот“ во Ангелци знак „задолжително запирање“
(202);
На локална улица на излез од гробиштата во Ангелци знак „задолжително
запирање“ (202) и
На локална улица на излез кај „Хаџијски“ знак „задолжително запирање“ (202);
Населено место Едрениково:
На локален пат пред влез во Едрениково „претпатоказ“ (403) кој означува
свртување на десно спрема село Трибичино и
На излез од Едрениково знак „задолжително запирање“ (202)
Населено место Радичево:
На излез од Радичево (новиот излез) знак „задолжително запирање“ (202);
Населено место Дукатино:
На излез од Дукатино знак „задолжително запирање“ (202).
Населено место Доброшинци:
На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија знак
„задолжително запирање“ (202);
На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија
„патоказна табла“ (404) за Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала и Чанаклија;
На локален пат во Доброшинци кај „Маринчо“„претпатоказ“ (403) за Нова Маала
десно и Висока Маала лево;
На локален пат од Висока Маала знак „задолжително запирање“ (202).
Пред училиштето во Доброшинци два знака „деца на патот“ (124) од двете страни
по еден.
Населено место Нова Маала:
Пред училиштето во Нова Маала два знака „деца на патот“ (124) од двете страни
по еден
На локален пат за Нова Маала на раскрсница со пат за Чанаклија „претпатоказ“
(403) за Чанаклија во десно и
На локален пат за Чанаклија на раскрсница со пат за Нова Маала знак
„задолжително запирање“ (202).
Населено место Чанаклија:
На локален пат Гечерлија – Чанаклија знак „ограничување на брзината“ (235) на 50
км/ч;
На локален пат Гечерлија – Чанаклија, кај мостот на реката, два знака „двојна
кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2).
Пред училиштето во Чанаклија два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по
еден.

2. Хоризонтална ( вештачки издадености ) сообракајна сигнализација се предвидува да
се постави на локалните улици во општина Василево во населените места и тоа:
- Пиперево пред училиштето од двете страни
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- Доброшинци - пред училиштето од двете страни
- Нова Маала - пред училиштето од двете страни и
- Ангелци - пред учиштето од двете страни
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За реализација на програмата се потребни финансиски средства во износ од 400.000

Овие финансиски средства ќе се наменат за:
- Хоризонтална (вештачки издадености) сообракајна сигнализација---80.000 ден.
- Вертикална сообракајна сигнализација
---------------------320.000 ден.
Средства за реализација на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на општина
Василево,
Начинот и динамиката на реализацијата на оваа програма зависи од приливот на
финансиските средства.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на општина Василево,,.
Бр.08-1925/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Programaта za odr`uvawe и проширување na javnoto osvetluvawe
na podra~jeto na op[tina Vasilevo за 2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Брбр.09-1926/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 13 od Statutot na opшtina Vasilevo (Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na opшtina Vasilevo na својата
седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :
PROG RA MA
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za odr`uvawe i proшiruvawe na uli~noto osvetluvawe
vo opшtina Vasilevo za 2018 godina

Vrz osnova na ~len 21 to~ka 13 od Statutot na opшtina Vasilevo, obvrska na
Sovetot e da donese Programa za javnoto osvetluvawe. Pokonkretni odredbi koi se
odnesuvaat na ovaa komunalna dejnost se sodr`ani vo Zakonot za lokalna samouprava,
Zakonot za komunalni dejnosti i Zakonot za komunalni taksi, kako i so Odlukata za
komunalen red na opшtina Vasilevo.
Sredstvata za finansirawe na odr`uvaweto i proшiruvaweto na uli~noto
osvetluvawe se predvideni vo Buxetot na opшtina Vasilevo vo Programata J3 - javno
osvetluvawe, i od komunalnata taksa za uli~no osvetluvawe regulirana so Zakon za
komunalni taksi (Sl.vesnik na RM br.92/07) koja iznesuva 25 k.vati po broilo. Ovaa
komunalna taksa se napla}a od gra|anite zaedno so naplatata za potroшena elektri~na
energija. Ovie sredstva gi pribira EVN - KEC - Strumica i istite gi uplatuva na `iro
smetka na opшtina Vasilevo i toa po 139,00 denari po broilo за физички лица и 278,00
денари за правни лица.
Brojot na imateli na broila od kategorijata potroшuva~ - domaќinstva vo tekot
na godinata e promenliv, bidejќi vo tekot na godinata ima novo prijaveni doma}instva, a
ima i doma}instva koi se odjavuvaat bidejќi imaat sezonska potreba od elektri~na
energija za vreme dodeka se vrateni od stranstvo.
Momentalno na teritorijata na opшtina Vasilevo ima registrirano
potroшuva~i od koi 3103 se aktivni domaќinstva i 191 delovni subjekti.

3159

Vo naшata programa ќe gi opfatime site 3.294 aktivni broila.
Vo opшtina Vasilevo mre`ata za javno osvetluvawe se napojuva od 29
trafostanici vo koi se naoѓaat blokovi za javno osvetluvawe opremeni so broila za
merewe na potroшenata elektri~na energija.

Momentalnata sostojba so uli~no osvetluvawe e dadena vo tabela.
Red
Br.

Naseleno mesto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vasilevo
Gradoшorci
Angelci
Piperevo
Vladevci
Suшevo
Radi~evo
Dukatino
Dobroшinci
Nova Maala
^anaklija
Visoka Maala
Sedlarci
Edrenikovo
Trebi~ino
VKUPNO:

16.

Индуст.

Зона

Broj na
Broj na
svetilki
domaќinstva и
правни лица
700
216
511
140
249
78
388
121
177
86
190
80
163
82
111
76
224
81
205
97
145
41
85
28
81
50
55
42
10
9
3294
1227
Поставени сијалични места во индустриски зони
Карбини 33
12
33

Prose~en br. na
doma}instva po
svetilka
3,24
3,65
3,19
3,21
2,01
2,37
1,99
1,46
2,76
2,11
3,54
3,04
1,62
1,31
1,11
2,68
0,36
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столба
Инд. Зона кон Струмица 14
столба
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0,5

Od tabelata se gleda deka vo prosek doagat 2.68 domaќinstvo na edno sijali~no
mesto. Najdobra e sostojbata vo slednite naseleni mesta Trebi~ino, Dukatino,
Edrenikovo, Sedlarci, Radi~evo, Vladevci, dobra vo Nova Maala, Suшevo i Dobroшinci
a poloшa vo naselenoto mesto Piperevo, Vasilevo, Gradoшorci, Angelci, ^anaklija и
Visoka Maala.
Pri postavuvaweto na novite svetilki osnoven kriterium ќe bide brojot na
broila (domaќinstva) i dol`ina na naselenoto mesto, odnosno gustina na naselenost.

mesta.
Red
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vo tekot na 2018 godina se planira da se postavat novi armaturi vo naselenite
Naseleno mesto

Tabela 2
Broj na
doma}instva

Novi
sijali~ni
mesta
10
6
5
4
4
3
2
1
3
2
6
5
2
2
/

Linii
(vo metri) kabel

Vasilevo
700
2000
Gradoшorci
511
1000
Angelci
249
400
Piperevo
388
200
Vladevci
177
300
Suшevo
190
400
Radi~evo
163
300
Dukatino
111
150
Dobro{inci
224
200
Nova Maala
205
400
^anaklija
145
600
Visoka Maala
85
400
Sedlarci
81
400
Edrenikovo
55
200
Trebi~ino
10
/
Ind.zona kon Karbino 33
stolba
/
5
1000
17. Ind.zona kon Strumica 14
stolba
/
5
1000
18. Rekonstrukcija na mre`a
EVN KEC
/
/
20000
VKUPNO:
3294
65
28950
So vaka izvrшenoto proшiruvawe vo opшtina Vasilevo smetame deka javnoto
osvetluvawe ќe gi zadovoli potrebite na graѓanite, bidejќi za 3294 korisnici bi imalo
1292 sijali~ni mesta ili na sekoi 2.55 domaќinstva doaѓa 1 sijali~no mesto.
Smetame deka vaka postavenoto javno osvetluvawe treba da nastojuvame da go
odr`uvame vo ispravna sostojba.
Za realizacija na Programata neophodni se finansiski sredstva koi se
predvideni vo buxetot na opшtina Vasilevo.
Vkupen iznos na finansiski sredstva se 5.000.000,oo den. od koi:
- 3.000.000,oo den. za potroшena elektri~na energija;
- 2.000.000,00 denar za tekovno odr`uvawe
Realizacijata na Programata za uli~no osvetluvawe i nejzinata dinamika
najmnogu zavisi od procentot na naplata odnosno od pribiraweto na izvornite prihodi
od naselenieto.
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Крсте Панев 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
РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Programaта za sport i rekreacija и манифестации na podra~jeto
na op[tina Vasilevo за 2018 година ,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Брбр.09-1927/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na RM" br.5/02) и ~len 21 став 1 точка 11 od Statutot na op[tina Vasilevo (Slu`ben
glasnik na op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op[tina Vasilevo na
својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната:
Programa
za sport , rekreacija и манифестации na podra~jeto na op[tina Vasilevo za 2018 godina
Vo ovaa programa na predlog na gradona~alnikot se opfateni site aktivnosti vo
oblasta na sportot i kulturata vo op[tina Vasilevo pri [to sredstvata ]e bidat
obezbedeni Buxetot na op[tina Vasilevo.
~len 1
Prihodite potrebni za izvr[uvawe na ovaa programa ]e bidat obezbedeni od:
1.

Osnovniot buxet na op[tina Vasilevo sredstva vo visina od
denari
Vkupno:
4.441.000 denari

~len 2
L00. Programa sport i rekreacija
Tro[ocite za izvr[uvawe na navedenata programa se:
 Veligdenski turnir vo mal fudbal kade se potrebni sredstva od
150.000 denari;
 Manifestacijta den na prazot [to se odr`uva kako tradicija od
denari;
 Mar[ot za Varvarica po povod denot na formiraweto na NOO od
denari;
 Den na op[tinata 16 Dekemvri sredstva vo visina od
denari;
 Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево
денари;

4.441.000

200.000
50.000
100.000
40.000
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Turnir vo mal fudbal po povod praznikot vo ^anaklija
20.000 denari;
 Turnir vo mal fudbal во с.Ангелци
80.000
денари
 Turnir vo mal fudbal во с.Седларци
30.000
денари
 Turnir vo odbojka vo Su[evo po povod praznikot M.Bogorodica
40.000
denari;
 Turnir vo odbojka vo с.Нова Маала po povod prazнikот Г.Bogorodica
25.000
denari;
 Турнир во кошарка во с.Владиевци по повод верскиот празник Г.Богородица 40.000
денари;
 Turnir vo trka na kowi vo Vasilevo po povod \ur\ovden
10.000 denari;
 Natprevar vo strela[tvo po povod denot na lovot
30.000 denari;
 Novogodi[en i bo`i]en turni po povod bo`i]nite praznici od:
200.000
denari;
 Manifestacija 19-Juli den na naprednata mladina vo s.Radi~evo od:
5.000
denari;
 Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод празникот Водици 25.000
денари;
 Учество на карневалски настани
200.000
денари;
 Средства за стимулација и наградување на талентирани спортисти
100.000
денари;
 Турнир во мал фудбал ,, Илинден,, Радичево
30.000
денари;
 Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци
25.000
денари;
 Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково
50.000 денари
 Натпревар во влечење на трупци во с.Piperevo по повод празникот Ѓурѓовден 10.000
денари
 Drugi manifestacii koi se odr`uvaat vo op[tina Vasilevo od:
100.000
denari
Vkuпно: 1.560.000,00 денари
Vo tekot na godinata potrbeni ni se sredstva za subvencionirawe na sportskite
klubovi vo na[ata op[tina i toa za:
 Fudbalski klub od Vasilevo sredstva vo visina od:
2. 000.000
denari;
 Odbojkarskiot klub od s.Su[evo sredstva vo visina od:
250.000
denari;
 Fudbalski klub ,,Единство’’ од с.Пиперево
200.000 денари;
 Site sportski klubovi vo site naseleni mesta vo op[tinata od:
100.000
denari
 Училишен спорт
200.000 денари
Вкупно: 2.750.000,00 денари
Vo tekot na godinata za sproveduvawe na ovaa programa ]e imame potreba od
anga`irawe na nadvore[ni lica za spreveduvawe na site manifestacii vo tekot na
godinata sredstva vo visina od:
100.000 denari
~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot glasnik na
op[tina Vasilevo.


Бр.08-1927/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Programaта za izgradba i rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo
op[tina Vasilevo за 2017 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Брбр.09-1928/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 став 1 точка 11 od Statutot na op[tina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op[tina
Vasilevo na својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната:
Programa
za izgradba i rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo op[tina Vasilevo за 2018 гпдина
Voved:
Vo programata izgradbata i rekonstrukcijata na sistemite za vodosnabduvawe
kako del od nadle`nosta za komunalni dejnosti za 2018 godina predvideni se odredeni
aktivnosti za koi ]e bidat obezbedeni sredstva preku transferi od strana na poodelni
ministerstva i od sopstveni prihodi vo buxetot za 2018 godina.
~len 1
Za realizacija na navedenata programa predvideni se sredstva od:
- Transferi na sredstva od Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe
sektorot za vodi i od Buxetot na op[tina Vasilevo
2.000.000 denari;
Vkupno:
2.000 000 denari
Sredstvata ]e bidat iskoristeni za slednite kapitalni programi:
JG. Rekonstrukcija na sistemi za vodosnabduvawe vo op[tina Vasilevo
Rekonstrukcija na vodovodna mre`a vo site naseleni mesta
denari;
Вкупно: 1.000.000 денари
JG. Одржување na sistemi za vodosnabduvawe vo s.Dobro[inci-Nova Maala




1.000.000

Izolacija na rezervoarot vo s.Dobro[inci sredstva od:
1.000.000 denari
~len 2
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Ovie tro[oci (kako kapitalni), isklu~ivo se odnesuvaat za izgradba i
rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo site naseleni mesta vo op[tina Vasilevo.
~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na op[tina Vasilevo.
Бр.08-1928/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Programaта za lokalen ekonomski razvoj na podra~jeto na op[tina
Vasilevo за 2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Брбр.09-1929/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 став 1 точка 11 od Statutot na op[tina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op[tina
Vasilevo na својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната:
Programa
za lokalen ekonomski razvoj na podra~jeto na op[tina Vasilevo за 2018 година
Vo tekot na 2018 godina predvideni se odredeni aktivnosti od oblasta na
ekonomkiot razvoj vo pove]e oblasti vo op[tinata kako [to se:
 Pottiknuvawe na gra\anite so opredeleni obuki za planirawe na svoeto
proizvodstvo preku sovremeni merki na stopanisuvawe;
 Izrabotka na svoi proekti za za[tita na `ivotnata sredina i konkurirawe vo
site nevladini organizacii koi objavuvaat potreba od vakvi proekti;
 U~estvo vo zaedni~ki proekti vo jugoisto~niot region na desette op[tini od
oblasta za ras~istuvawe na cvrstiot otpad i drug otpad kako i drugi (zaedni~ki)
proekti;
 U~estvo vo zaedni~ki proekti vo IPA fondovite koi ]e po~nat da se
sproveduvaat vo 2018 godina osobeno za prekugrani~nata sorabotka so op[tini
od sosedna Bugarija и други соседни држави;
 Pokrivawe na tro[ocite za izvr[enite uslugi vo oblasta na nadzorot .
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Za potrebata od realizacija na ovaa programa kako prihodi ]e gi koristeme
sredstvata od osnovniot buxet od:
2.350.000 denari
~len 2
G1. Podr[ka na lokalniot ekonomski razvoj









Vo ovaa programa ]e predvidime sredstva za slednite aktivnosti:
Tro[oci za komunalni uslugi vo visina od
denari;
Srestva za nabavka na siten inventar, spisanija i kanc. materijal od
denari;
Za subvencionirawe na zaedni~ki proekti sredstva od
denari;
Za izgotvuvawe na svoi proekti sredstva vo visina od
1.000.000 denari;
Srestva za anga`irawe na nadvore[ni eksperti vo navedenata oblast od
denari;
Средства за подршка и наградување на талентирани учениции
денари;
Средства за ЗЕЛС и Центарот за развој на Југоисточниот регион
денари;
Подршка на Младински совет
денари
Вкупно: 2.350.000 денари

50.000
100.000
500.000

200.000
100.000
300.000
100.000

~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na op[tina Vasilevo.

Бр.08-1929/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Programa za izgradba,rekonstrukcija,odr`uvawe i za[tita na
lokalnite pati[ta i ulici na op[tina Vasilevo za 2018 godina,
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[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Брбр.09-1930/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Врз основа на член 36 став 1 т. 6 од Законот за локална Смоуправа ( Сл. Весник на РМ
бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на општина Василево ( Сл. Гласник на ОВ бр.
04/03, 08/06 и 09/10), Советот na opшtina Vasilevo na својата седница одржана на
05.12.2017 година ја донесе следната :
ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2018 година
Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција,
одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2018 година е портебата на
населените места за подобрување на условите во комуналната свера. За реализација на
Програмата финансиски средста ќе се обезбедат од следните извори на средства:
- Агенцијата за државни патишта планираме средства во износ од 3.000.000 денари.
- Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој (АФПРЗ) средства во износ од
8.300.000 денари.
- Министерство за финансии на РМ средства во износ од 3.500.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од регистрација на моторни возила во износ
од 400.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од експлоатација на минерални суровини
средства во износ од 3.000.000 денари.
- Дел од средства за уредување на градежно земјиште износ од 1.600.000денари.
- Биро за рурален развој ИПА проект ЕУ ППА грант од 6.000.000. денари.
- Средства обезбедени преку ЈПР за проекти 5.000.000 денари.
Вкупно потребни финансиски средства 30.800.000 денари.
Во Програмата за оваа година приоритет ќе дадеме на следните активности.
1. Локални патишта
-

Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор - Сушево во должина од 2000
метри, износ на средства ----- 5.000.000 денари.
Изградба на дел од локален пат Нова Маала - Чанаклија во должина од 1000 метри,
износ на средства ----- 5.000.000 денари.
Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор до Старо Владевци во должина
од 2000 метри, износ на средства ----- 3.000.000 денари.
Вкупно за локални патишта: 13.000.000 денари

2.
-

Изградба на улици
Улица во Василево 300 метри
------------------- 6.000.000 денари
Улица во Градошорци 500 метри -------------------- 3.000.000 денари
Улица во Пиперево 400 метри---------------------- 2.500.000 денари
Улица во Нова Маала 200 метри----------------------- 1.500.000 денари
Улица во Сушево 100 метри
---------------------- 750.000 денари
Улица во Висока Маала 100 метри------------------- 1.000.000 денари
Улица во Рдичево 100 метри --------------------- 750.000 денари
Улица во Aнгелци 200 метри --------------------- 1.500.000 денари
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Изградба на пешачка патека
Ангелци од десната страна при влез во селото почнувајки од Задружниот дом до
бунарот во должина од 400 метри во износ од 500.000 денари
Градошорцина од левата страна при влез во селото почнувајки од преминот преку
поројот до џамијата во должина од 250 метри во износ од 300.000 денари
Вкупно за пешачка патека: 800.000 денари.

Динамиката за релизација на програмата ке биде во зависност од приливот
средствата од Агенцијата за државни патишта, од приливот на средствата од промет
недвижности и надомест за стекнување на права за користење на градежно земјиште, како и
зависност и динамиката на прибирањето на финансиските средства од надоместокот
уредување на градежното земјиште во општина Василево.
Бр.08-1930/1
07.12.2017г.
Vasilevo

на
на
во
за

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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
РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Programaта za начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2018 година ,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Брбр.09-1931/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 95 stav 1 od Zakonot za grade`no zemjiшte (Slu`ben vesnik na
RM br.15/2015 g.) i ~len 21 od Statutot na opшtina Vasilevo (Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo br.04/03, 08/06 и 09/10 ), Sovetot na op[tina Vasilevo ја донесе
следната:
PROGRAMA
Za na~inot na presmetuvawe na troшocite za ureduvawe na grade`noto
zemjiшte na podra~jeto na Opшtina Вasilevo za 2018 g.
Programata za na~inot na presmetuvawe na troшocite za ureduvawe na
grade`noto zemjiшte na podra~jeto na Opшtina Вasilevo za 2018 god. opfaќa:
I. Podra~jeto so poblisku opredeluvawe na zemjiшteto koe ќe se ureduva;
II. Obemot na ureduvawe i stepenot na opremuvawe na zemjiшteto so
komunalni objekti i instalacii;
III. Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemjiшte - prihodi;
IV. Namena na sredstvata - rashodi;
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I. Podra~jeto so poblisku opredeluvawe na zemjiшteto koe ќe se ureduva
Kako grade`no zemjiшte se smeta izgradenoto i neizgradenoto zemjiшte na
podra~jeto na opшtina Вasilevo, a koe se naoѓa vo opfatot na grade`niot reon predviden
za izgradba na site vidovi objekti spored Generalniot urbanisti~ki plan za naselba
Вasilevo, Urbanisti~ki dokumentacii za naseleno mesto, Urbanisti~ki plan von
naseleno mesto, Локална урбанистичка документација ili Opшt akt i Odluki za na~inot na
izgradba vo naselenite mesta koi nemaat urbanisti~ka dokumentacija.
Utvrduvawe na grade`noto zemjiшte nadvor od grade`niot opfat ќe se vrшi so
donesuvawe odluka na Sovetot na opшtinata i soglasnost od nadle`noto Ministerstvo,
vrz osnova na izraboten urbanisti~ki plan von naseleno mesto.
-

II. Obem na ureduvawe i stepen na opremuvawe na zemjiшteto so komunalni objekti i
instalacii.
Pod obem na ureduvawe i stepen na opremuvawe na grade`noto zemjiшte se
podrazbiraat :
1.

Podgotvitelni raboti
- Pribavuvuvawe izvodi od urbanisti~ki planovi
- Pribavuvawe uslovi za planirawe na prostorot
- Izgotvuvawe i donesuvawe na urbanisti~ki planovi
- Geodetsko snimawe i izrabotka na geodetski podlogi;
- Izgotvuvawe na elaborati za ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi;
- Ras~istuvawe na imotno - pravni odnosi;
- Izrabotka na инвестиционо техничка документација.

2.

Obemot na ureduvawe na grade`noto zemjiшte, odnosno stepenot na opremuvawe so
komunalni instalacii opfaќa:
- Izgradba na ulici;
- Izgradba na uli~na vodovodna mre`a
- Изградба на улична фекална и атмосверска канализациона мрежа и прочистување на
отпадни води
- Izgradba i odr`uvawe na uli~no osvetluvawe;
- Ozelenuvawe na javni povrшini;

Степенот на уreduvaweto i opremuvaweto na grade`noto zemjiшte ќe se vrшi od
sredstvata dobieni kako nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemjiшte utvrden so ovaa
Programa и ќе се реализира согласно динамиката на прибирање на средствата. Во
надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на
електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и
приклучпци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека
тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.
III. Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemjiшte.
Izvorite na sredstva, odnosno prihodite za finansirawe na aktivnostite za
realizirawe na predvidenite raboti i objekti po Programataza 2018 godina se od
nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemjiшte.
Visinata na nadomestokot na troшocite za ureduvawe na grade`no zemjiшte se
opredeluva so Programata za ureduvawe na grade`no zemjiшte za tekovnata godina.
Nadomestokot na troшocite za ureduvawe na grade`no zemjiшte se utvrduva po metar
kvadraten (m2) neto korisna stambena ili delovna povrшina што ќе се гради, soglasno
zaverenata tehni;ka dokumentacija Glaven proekt za izgradba, a se naplaќa pred
izdavawe na Odobrenieto za gradba.
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Vo tekot na 2018 godina visinata na nadomestokot за населбите Василево, Ангелци,
Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево и Нова Маала кои имаат Генерален урбанистички
план, урбанистичка документација за населено место или Општ акт ќe iznesuva:
-

za individualni stambeni zgradi
200,oo den.
za pomoшni objekti
100,oo den.
za javni objekti
600,oo den.
za deloven prostor
600,oo den.
za prenamena na objekt od stanben vo deloven prostor se plaќa razlikata na cenata
od stanben vo deloven prostor;
koga se ruшi objektot se plaќa nadomestok samo za razlikata pomeѓu povrшinata
na objektot koj se ruшi i noviot objekt шto se gradi;

За населбите Едрениково, Седларци, Доброшинци, Радичево, Дукатино и Чанаклија
кои имаат утврден градежен опфат висината на надоместокот ќе изнесува:
- за индивидуални станбени згради
150,оо ден.
-за помошни објекти
80,оо ден.
-за јавни објекти
300,оо ден.
-за деловни објекти
300,оо ден.
-за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разлика на цената од
станбен во деловен простор
-кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата помеѓу површината на објектот кој
се руши и новиот објект што се гради

-

За индустриската зона опфатена со Генералниот Урбанистички план за Василево,
индустриската зона опфатена со Урбанистичкиот план вон населено место село
Градашорци и Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански
комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски
производи на м.в. Гладно Поле, КО Градашорци надоместокот за уредување на
градежно земјиште ќе изнесува:
За деловни и производни објекти
2.500 ден/м2
Бензински пумпи (згради, натстрешници, резервоари, рампи) 3.000 ден/м2

Nadomestokot na troшocite za ureduvawe na grade`no zemjiшte se utvrduva po metar
kvadraten (m2) neto korisna stambena ili delovna povrшina што ќе се гради, soglasno
zaverenata tehniчka dokumentacija - Glaven proekt za izgradba, помножени со соодветните
коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на
уреденост и оваа програма, a se naplaќa pred izdavawe na Odobrenieto za gradba.
Коефициенти утврдени со член 4 од „Правилникот за степенот на уреденост на градежното
земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост Сл. Весник на РМ бр.38/2012“ и бр.65/2012 :
1.

Станбени објекти
Станбени простории
Станбени простории со висина до 2,50м во подпокривен
простор

3.

Логија затворена од три страни
Подлоѓија затворена од две страни
Балкони, тераси
Заеднички проодни тераси
Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба

4.
5

Трафостаници од 35Кв во објект и надвор од објект
Скалишен простор и заеднички комуникации

2.

Коефициенти
1.0
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
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6
7

Стражарници, управител, простории за одмор
Паркиралишта и гаражи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Деловни и јавни објекти
Простории
Магазини
Помошни простории, остава за гориво, котлара
Тафостаница до 35Кв во објект и надвор од објект
Скалишен простор и заеднички комуникации
Паркиралишта и гаражи
Лоѓија затворена од три страни
Подлоѓија затворена од две страни
Балкони, тераси
Отворен наткриен простор

Коефициенти
1,0
0,5
0,3
0,4
0,5
0,1
0,5
0,3
0,4
0,3

Други објекти
Катна гаража
Спортски покриени објекти
Спортски отворени објекти
Гасни станици и базни станици за 50% од површината на
локацијата
Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата
Базени
Трафостаници над 35Кв
Za objekti od grupa na klasi G - proizvodstvo,
distribucija i servisi
G1 te[ka и zagaduva;ka industrija
G2 lesna и nezagaduva;ka industrija
G3 servisi
G4 stovari[ta
Бензинска пумпна станица и нејзини придружни
содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто
сервиси, авто салони, помошни простории)
Продажни простории на бензински пумпни станици
Услужни простории на бензинските пумпни станици
Објекти од група на класи Б 5 – угостителски и
туристички комплекси, хотелски комплекси и
одмаралишта, и за објектите од група на класи на намена
А 4 –хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом
Сите простории
За агроберзи, откупно дистрибутивни центри или
пазари, висинта на трошоците за уредување на градежно
земјиште, во зависност од степенот на уреденоста на
градежното земјиште, се пресметува 50% од вкупно
пресметаната површина согласно став 1 и 2 од овој член

Коефициенти
0,05
0,5
0,3
1,0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
2
3
4

1
2

1

0,5
0,1

1,0
0,2
1,0
0,05
0,05
0,05
0,05

1,0
1,0

0,05

Korisnicite na grade`no zemjiшte koi gi nemaat regulirano svoite obvrski,
odnosno imaat izgradeno objekti bez platen nadomestok za ureduvawe grade`no zemjiшte
ili se utvrdeni razliki vo izgradenata povrшina, ќe platat nadomestok po cena шto va`i
na denot na reguliraweto na potrebnata dokumentacija, dokolku objektot se vklopuva vo
urbanisti~kiot plan.
Vo slu~aj na pogolema inflacija во текот на годината, korekcija na visinata na
nadomestokot ќe izvrшi Sovetot na opшtinata, vo soglasnost so indeksot na cenite na
malo dadeni od Zavodot za statistika na RM.
Градоначалникот на општiната, може поединечно со Решение да одобри, износот на
надоместокот за уредување на градежното земјиште да се плати на рати во зависност од висината
на надоместокот и оценката за важноста на објектот.
Во текот на 2018 година од надоместок за уредување на градежно земјиште ќе бидат
ослободени сите јавни служби основани од општина Василево.
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IV. Namena na sredstvata - rashodi
Sredstvata uplateni po osnov na nadomestok za ureduvawe na grade`no zemjiшte
ќe bidat nameneti za ureduvawe i opremuvawe na grade`noto zemjiшte vo naselenoto
mesto od kade se uplateni soglasno programata za ureduvawe na grade`no zemjiшte na
podra~jeto na opшtina Вasilevo.
V. Nadomestok za eksproprijacija na zemjiшte
Za ras~istuvawe na imotno-pravnite odnosi pri probivawe na ulici vo
индустриската зона опфатена со Урбанистичкиот план вон населено место село
Градашорци и Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански
комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски
производи на м.в. Гладно Поле, КО Градашорци na sopstvenicite ќe im se isplaќa
nadomestok vo visina od 600,oo den/m2, vo naselenite mesta nadomestokot za
eksproprijacija ќe se isplaќa vo visina od 300 den/m2
VI. Dinamika na izvrшuvawe na programata
Programata za ureduvawe na grade`no zemjiшte ќe se realizira vo zavisnost od
ostvaruvaweto na prilivot na sredstvata.
VII. Preodni i zavrшni odredbi
Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na opшtina Вasilevo".

Бр.08-1931/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Programaта za изработка на урбанистички планови во op[tina
Vasilevo за 2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Брбр.09-1932/2

Општина Василево
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-----------------------------------------------------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 6 od Zakonot za lokalna
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 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 :
ПРОГРАМА
За изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2018 година
1. В О В Е Д
Годишната програма за изработка на урбанистички планови на општина Василево за
2018 година претставува основа за изработка и донесување на Урбанистички ппланови за
населените места во општината, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е
дел од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од
Министерството за транспорт и врски.
2. Планирани активности
Ф1. Урбанистичко планирање
1.

1.550.000 денари

Во текот на 2017 година во општина Василево ќе се изработат следните урбанистички
планови:
1.1 Урбанистички план за населено место Василево… 450.000 денари
1.2 Урбанистички план за населени местa Градашорци – Ангелци i Vladievci
…………………………………………400.000 денари
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Урбанистички план вон населено место Добрашинци кај брана
Турија……………..
200.000 денари
Урбанистички план за населено место с.Пиперево 400.000 денари
Изработка на локална урабнистичко планска документација за дел од КП
бр.405 КО Нова Маала
100.000 денари
Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место
Градашорци, КО Градашорци
Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место за
стопански комплекс за производно, дистрибутивно-откупен центар за
откуп,примарна и финална обработка на земјоделски производи на дел од КП
386, м.в Гладно Поле КО Градошорци
Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1359 КО
Градошорци
Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр. 1347 и
КП бр.1204/1
Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1123,
KP br.1854, KP br.1859 i KP br.1855 КО Vladevci VON G.R.
Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1629/2,
KP br.1691, KP br.1709/2 КО Grado[orci VON G.R.
Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.2/1 КО
Dobro[inci VON G.R.
Изработка на локална урабнистичко планска документација за del od КП
бр.965 m.v Bozgalek vo КО Nova Maala
Izrabotka na Detalen Urbanisti~ki plan za KP br.2382 KO Vasilevo
Изработка на локална урабнистичко планска документација za KP br.1671/1 i
KP br.1695 KO Vasilevo VON G.R.
3.Финансирање
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Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2: 1.3; 1.4; 1.5 ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Василево.Средствата за активностите предвидени во
точка 1.6 1.7: 1.8 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 i 1.15 немаат финансиски импликации на
Буџетот на општина Василево за 2018 година и истите ќе се обезбедат од физички лица.
4.Завршни одредби
Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи
измени и дополнувања.
Начинот и динамиката на реализација на оваа Програма ќе зависи од приливот на
финансиските средства.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Василево“.
Бр.08-1932/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Programaта za уредување
индустриската зона на општина Василево,

на

градежното

земјиште

во

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр.09-1933/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na RM" br.5/02) и ~len 21 став 1 точка 8 od Statutot na op[tina Vasilevo (Slu`ben
glasnik na op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op[tina Vasilevo na
својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната:
Programa
za ureduvawe na grade`noto zemji[te vo industriskata zona na op[tina Vasilevo за 2018
година
Voved:
Ovaa programa se donesuva so cel prevzemawe na aktivnosti za ureduvawe na
grade`noto zemji[te vo industriskata zona Grado[orci и во другите индустриски зони во
општина Василево kade vrz baza na donesen detalen urbanisti~ki plan. Programata e so
cel da ovozmo`i zadovoluvawe na potrebite na grade`nata operativa za izgradba na
delovni i stopanski objekti. Inaku vo programata se opfateni site aktivnosti
povrzani so ras~istuvaweto na imotno pravnite odnosi (osobeno so privatnoto
zemji[te), ras~istuvawe na postojni instalacii i drugi pre~ki koi ]e se javat pri
otpo~nuvaweto na realizacijata na programata.
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So ovaa programa se predviduva povrzuvawe so regionalniot pat M6, probivawe i
izgradba na ulici vo samata zona, izgradba na vodovodna i kanalizaciona mre`a,
elektrifikacija i izgradba na drugi pomo[ni objekti od oblasta na infrastrukturata.
Stepenot na ureduvaweto ]e se realizira soglasno dinamikata na pribirawe na
sredstvata od proda`bata na grade`noto neizgradeno zemji[te i od nadomestokot za
ureduvawe na grade`noto zemji[te.
~len 1
A. Podgotvitelni raboti:
 Ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi,
 Izrabotka na urbanisti~ki plan i
 Izrabotka na investiciona-tehni~ka dokumentacija (proekti).
B. Opremuvawe na grade`noto zemji[te so infrastrukturni objekti:
 Probivawe i izgradba na ulici,
 Izgradba na vodovodna i elektri~na mre`a,
 Izgradba na atmosferska i kanalizaciona mre`a,
 Izgradba na drugi objekti od oblasta na infrastrukturata.
~len 2
Ureduvaweto i opremuvaweto na grede`noto zemji[te ]e se vr[i od sredstvata
[to ]e se pribiraat od:
 Proda`bata na dr`avno neizgradeno grade`no zemji[te od:
1.000.000 denari,
 Средства од АФПРЗ во висина од : :
3.000.000 denari
Vkupno:
4.000.000
denari
~len 3
FAC. Ureduvawe na grade`no zemji[te vo industriskata zona vo Grado[orci
1. Изградба на улица во индустриска зона Градошорци од :
2.500.000
денари
2. Izgradba na vodovodna me`a vo industriskata zona od:
500.000 denari;
3. Izgradba na фекална kanalizacija vo industriskata zona od:
500.000
denari;
4. Ras~istuvawe na imotnopravnite odnosi vo industriskata zona od:
500.000
denari.
Vkupno:
4.000.000 denari
~len 4
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na op[tina Vasilevo.
Бр.08-1933/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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
РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Programaта za уредување на просторот на градежното земјиште во
руралните подрачја на општина Василево за 2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
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11 декември 2017 g.

-----------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 став 1 точка 8 od Statutot na op[tina Vasilevo (Slu`ben
glasnik na op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op[tina Vasilevo na
својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната:
Programa
za ureduvawe prostorot na grade`noto zemji[te vo ruralnite podra~ja na op[tina
Vasilevo за 2018 година
Voved:
Programa se donesuva so cel za ureduvawe na prostorot vo opredeleni mesta.
Programata e so cel da ovozmo`i zadovoluvawe na potrebite na grade`nata operativa za
izgradba i rekonstrukcija na objekti vo naselenite mesta. Inaku vo programata se
opfateni site aktivnosti povrzani so ras~istuvawe na postojni instalacii i drugi
pre~ki koi ]e se javat pri otpo~nuvaweto na realizacijata na programata.
So ovaa programa se predviduva odredeni objekti sopstvenost na op[tina
Vasilevo da im se izvr[i odredena adaptacija i prilagoduvawe so cel da bidat vo
funkcija na gra\anite.
Ova se odnesuva prete`no na objektite kako kulturnite domovi, [kolskite
dvorovi, i drugite komercijalni objekti koi se sopstvenost na op[tinata.
Stepenot na realizacija na programata ]e se realizira soglasno dinamikata na
pribirawe na sredstvata od Buxetot na op[tina Vasilevo.
~len 1
A. Podgotvitelni raboti:
 Ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi dokolku postojat,
 Pribirawe na urbanisti~ka dokumentacija i
 Izrabotka na investiciona-tehni~ka dokumentacija (proekti).
B. Opremuvawe na objektite so infrastruktura:
 Rekonstrukcija na objekti vo mesnite zaednici ([koli kulturni domovi i
sli~no),
 Ograduvawe i za[tita na prostorot okolu objektite sopstvenost na op[tinata,
 Izgradba na drugi objekti od oblasta na infrastrukturata.
~len 2
Ureduvaweto i rekonstrukcijata na objektite i zemji[teto ]e se vr[i od
sredstvata [to ]e se pribiraat od:
 Buxetot na op[tina Vasilevo od:
7.000.000
denari,
Vkupno:
7.000.000 denari
~len 3
FDA . Ureduvawe na grade`no zemji[te vo naselenite mesta vo op[tina Vasilevo
1.Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Висока Маала средства од
2.500.000
денари;
2.Rekonstrukcija na ko[arkarsko igrali[te vo s.Vladievci средства од
1.500.000 денари;
3.Изградба на детско игралиште во паркот во с.Василево средства од
500.000
денари;
4.Изградба на детско забавен парк во с.Ангелци средства од
1.000.000
денари;
5. Изградба на детско игралиште vo s.Vladievci средства од
1.500.000
денари;
Vkupno:
7.000.000 denari
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Vki
~len 4
Ovaa Пrograma stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na op[tina Vasilevo.
Бр.08-1934/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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
РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Programaта za изградба на системи за одведување и пречистување на
отпадни води во opшtina Vasilevo za 2018 godina,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр.09-1935/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 став 1 точка 14 od Statutot na op[tina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op[tina
Vasilevo na својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната:
Programa
za izgradba na sistemi za odveduvawe i preчistuvawe na otpadni vodi vo op[tina
Vasilevo за 2018 гoдина
Voved:
Vo programata izgradbata i rekonstrukcijata na sistemite za vodosnabduvawe
kako del od nadle`nosta za komunalni dejnosti za 2018 godina predvideni se odredeni
aktivnosti za koi ]e bidat obezbedeni sredstva preku transferi od strana na poodelni
ministerstva i od sopstveni prihodi vo buxetot za 2018 godina.
~len 1
Za realizacija na navedenata programa predvideni se sredstva od:
- Transferi na sredstva od АФПРЗ , MTSP i Buxet na op[tina Vasilevo
 Sredstva obezbedeni od MTSP:
1.000.000 денари,
 Средства од АФПРЗ во висина од :
10.000.000денари.
 Buxet na op[tina Vasilevo
3.000.000 denari
Vkupno:
14.000.000 denari
Sredstvata ќe bidat iskoristeni za izgradba na slednite kapitalni objekti:


Izgradba na sistem za odveduvawe i preчistuvawe na otpadni
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6.000.000

8.000.000

14.000.000 denari

~len 2
Ovie tro[oci (kako kapitalni), isklu~ivo se odnesuvaat za izgradba на sistemi
za odveduvawe i preчistuvawe na otpadni vodi vo site naseleni mesta vo op[tina
Vasilevo.
~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na op[tina Vasilevo.
Бр.08-1935/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Programaта za komunalni dejnosti na podra~jeto na
Vasilevo за 2018 година,

opшtina

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.
Бр.09-1936/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 od Statutot na op[tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na
op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op[tina Vasilevo na својата
седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :
Programa
za komunalni dejnosti na podra~jeto na op[tina Vasilevo за 2018 година

35

Br.13

Службен гласник на Op[tina Vasilevo

11 декември 2017 g.

Programata koja se odnesuva na komunalnata sfera se donesuva so cel da se
postignat odredeni efekti vo odr`uvaweto na ulicite, pati[tata, lokalnite deponii,
atmosferskata kanalizacija, grobi[tata, zelenite povr[ini, vodovodnata mre`a,
urbanata oprema, parkovite so cel podobruvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina vo
op[tina Vasilevo.
~len 1
Realizacija na programata ]e zavisi od prihodite predvideni vo buxetot od:
 Nadomestokot za zaedni~ka potro[uva~ka kade se predvideni sredstva od:
715.440 denari,
 Buxet na op[tina Vasilevo sredstva vo visina od:
2.100.000
denari
Vkupno:
2.815.440 denari
~len 2
J-Tro[oci se odnesuvaat vo nadle`nosta na komunalnite dejnosti za odr`uvawe
na ulici, pati[ta, deponii, kanali, parkovi, grobi[ta i drugi javni povr[ini vo
op[tinata
J20. Odveduvawe i pro~istuvawe na otpadni vodi vo Vasilevo
1. ^istewe na kanali vo Angelci, Grado[orci, Sedlarci
denari,
2. ^istewe na kanali vo ^anaklija,Nova Maala i Dobro[inci
denari,
3. ^istewe na kanali vo Radi~evo, Dukatino i Su[evo
denari,
4. ^istewe na kanali vo Vasilevo i Piperevo
denari
5. ^istewe na kanali vo Владевци
denari
Вкупно:500.000 денари
J40 . Javna ~istota
1. ^istewe i odr`uvawe na divi deponii vo site naseleni mesta od:
denari,
2. ^istewe i odr`uvawe na grobi[tata vo naselenite mesta sredstva od:
denari,
3. ^istewe, transport i metewe na ulici od cvrst otpad sredstva od:
denari,
Вкупно:1.300.000 денари

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

400.000
600.000
300.000

J70. Odr`uvawe i koristewe na parkovi i zelenilo
1. Odr`uvawe na parkovi vo Vasilevo,Piperevo,Angelci i Grado[orci
215.440
denari,
2. Odr`uvawe na zeleni povr[ini vo drugite naseleni mesta od:
100.000
denari
Vkupno:
315.440 denari
J80. Drugi komunalni uslugi
1. Posipuvawe i poramnuvawe na lokalni zemjeni pati[ta i ulici vo site naseleni
mesta vo op[tina Vasilevo:
od vkupno :
700.000
denari
~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na op[tina Vasilevo.

Бр.08-1936/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев 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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за утврдување на висината на пазарната вредност на
недвижниот имот на територијата на општина Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den
05.12.2017 година.

Бр.09-1937/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.
------------------------------------------------------

Vrz osnova na ~len 36 став 1 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
broj 5/2002), kako i vrz osnova na ~len 5 od Zakonot za danocite na imot (Slu`ben vesnik
na RM broj 61/04, 92/07 i 108/08 godina) i ~len 21 od Statutot na opшtina Vasilevo,
("Slu`ben glasnik na Opшtinata br. 10/06) Советот на општина Василево на својата седница
одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

Одлука
za utvrduvawe na visinata na pazarnata vrednost na nedvi`niot imot na
teritorijata na opшtina Vasilevo
~len 01
Soglasno Odlukata na Vladata na RM pod broj 19-2461/1 od 22.06.2005 godina se
donese Metodologija za utvrduvawe na pazarnata vrednost na nedvi`niot imot (Sl.
Vesnik na RM br. 50/05, 40//10, 46/10 и 183/2011). So ovaa medodologija se utvrduva
pazarnata vrednast na nedvi`en imot, kako osnova za presmetuvawe na danokt za imot,
danokot za nasledstvo i podarok i danokot na promet na nedvi`nosti.
~len 02
Pazarnata vredsnot na nedvi`niot imot kako vrednost na imotot koja mo`e da se
postigne vo slobodniot promet na nastanuvawe na dano~nata obvrska se utvrduva za
slednive vidovi na nedvi`en imot:
 Zgradi ( Станови во колективни станбени згради, куќи, канцеларии, дуќани деловни
простории, хотели мотели и објекти за одмор и рекреација, бензински пумпи
ресторании кафани кафулиња и деловни згради);
 Zemjiшta ( Zemjodelsko, grade`no, шumi i pasita);
 Drugi grade`ni objekti ( Gara`i, pomoшni objekti kako шto se:
ambari,шtali,plevni,шupi i drugo).
~len 03
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Pazarnata vrednost na zgradite, zemjiшtata i drugite grade`ni objekti se
utvrduva vo presmetkovni bodovi po m2 funkcionalna povrшina za zgradite i drugite
grade`ni objekti i po m2 povrшina za zemjiшta, vo zavisnost od vidot na imotot i spored
osnovni i dopolnitelni elementi sodr`ani vo metodologijata i vo obrascite koi se
nejzin sostaven del.

~len 04
Funkcionalnata povrшina na individualna stambena zgrada (kuќa) se presmetuva
kako zbir na podnite povrшini meѓu vnatreшnite zidovi na sobite, hodnicite i drugite
prostorii, kako i 25% od povrшinite na terasite, 50% od povrшinite na balkonite, 75%
od povrшinata na loќiite, 30% od povrшinata na podrumot i 70% od povrшinata na
potkrovjeto na koe parapetniot (nadvoreшen) zid e povisok od 1,20 metri.
Funkcionalnata povrшina se opredeluva spored soodvetna dokumentacija a ako
takva ne postoi so merewe.
~len 05
Kako osnovni elementi za utvrduvawe na pazarnata vrednost za zgradite se: Vid na
gradba, meѓukatna konstrukcija, krovna konstrukcija, vid na instalacija, lift, podna
povrшina, sanitarija, fasadna stolarija(prozorci), vrati, fasada, izolacija i
еkskluzivnost. Pod ekskluzivnost od predhodniot stav na ~lenot se podrazbira poseben
vid na gradba so upotreba na visokokvalitetni grade`ni materijali.
Kako dopolnitelni elementi spored koi se utvrduva pazarnata vrednost se:
katnosta na objektot, mikrolokacijata, makrolakacijata i atraktivnosta na objektot koi
kako kriteriumi se dodavaat na grade`nata vrednsot na ovaa metodologija i prestavuvaat
pazarna vrednost na zgradite.
Шto se odnesuva do delovnite zgradi i delovnite prostorii pokraj osnovnite i
dopolnitelnite elementi se presmetuva i ekskluzivnosta,atraktivnosta,blizinata do
magistralni patiшta so primenata na faktorot ako se naoѓaat vo kompleks na prometno
mesto. Доколку ovie stopanski zgradi se naoѓaat vo ruralna sredina pazarnata vrednost se
utvrduva vrz baza samo na grade`nata vrednsot.
Istite kriteriumi navedeni vo ovоj ~len se odnesuvaat na administrativnite
zgradi i administrativnite prostorii ponatamu na proizvodstvenite pogoni, magacini,
hali, stovariшta, benzinski pumpi i drugi delovni prostorii koi se naoѓaat vo naшata
opшtina.
~len 06
Pri utvrduvawe na grade`noto zemjiшte se зema vo predvid i lokacijata na
naselenite mesta pri шto se utvrdeni tri zoni на населени места:
ред

Земјиште во градежниот опфат

Износ во денари:

број
1

Василево
Ангелци
Градашорци

ПРВА

Пиперево

ЗОНА

250 ден М2

Сушево
Владевци
2

Доброшинци
Нова Маала
Чанаклија

ВТОРА

Дукатино

ЗОНА

150 ден М2

Радичево
3

Едрениково
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Седларци
Висока Маала

ТРЕТА

Нивичино

ЗОНА

100 ден М2

Варварица
Требичино
Кушкулија

Б

Градежното земјиште во индустриските зони Василево, Градашорци и Владевци ќе
се пресметува по 600 ден/м2
За пресметување на макро локацијата при утврдување на пазарната вредност на
недвижен имот ќе се земат XVI , XVII и XVIII зона од Методологијата согласно
утрврдените зони по населени места

В

За останатото градежно земјиште кое е во градежниот опфат на сите населени места
е поделено во три зони кои се дадени во посебна табела.

А

~len 07
Pazarnata vrednost na zemjodelskoto zemjiшte, шumite i pasiшtata se zema vo
predvid zemjodelskata kultura i klasa, strmnina, dlabo~ina, erozija, mo`nost za
irigacija, koristewe na maшinerija, apsorpcija na voda i sli~no dadeno vo tabeli po
katastarski opшtini:
р.број
1
2

Катастарски
општини
КО-Ангелци
КО-Василево

Класа
1/2

Класа
3/4

Класа
5

50
50

40
40

30
30

Класа 6
20
20

Класа 7
15
15

Класа 8
10
10

3
4
5
6

КО-Висока Маала
КО-Владиевци
КО-Доброшинци
КО-Градашорци

30
50
50
50

20
40
40
40

15
30
30
30

15
20
20
20

10
15
15
15

10
10
10
10

7

КО-Дукатино

40

30

20

20

15

10

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

КО-Едрениково
КО-Нивичино
КО-Нова Маала
КО-Пиперево
КО-Сушево
КО-Требичино
КО-Седларци
КО-Чанаклија
КО-Радичево
КО-Варварица

40
15
40
50
50
20
40
40
50
20

30
15
30
40
40
10
30
30
40
20

20
10
20
30
30
10
20
20
30
10

15
10
20
20
20
5
15
20
20
10

10
5
10
15
15
5
10
15
15
5

10
5
10
10
10
5
5
10
10
5
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~len 08
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na op[tinata
Vasilevo", a ]e se primenuva od 01 Januari 2018
godina.
Бр.08-1937/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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
Se proglasuva Programaта za rabota vo
oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji[te
vo sopstvenost na R.M. na podra~jeto na Op[tina
Vasilevo za 2018 godina,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Бр.09-1938/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуптрава ( Службен весник на РМ бр. 5/02) и член
21 од Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10) Советот на
ОВ на својата редовна седница ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Р.М. на
подрачјето на Општина Василево за 2018 год.
Вовед
- Општ дел
Со донесување на новиот закон за градежно
земјиште (сл.весник на Р.М. бр.17/2011) градежното
земјиште може да биде во сопственост на Р.М.,
општините, домашни и странски правни и физички
лица.
Сопственоста на градежното земјиште
создава права и обврски. Сопственоста на
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градежното земјиште вклучува: право на градење на
земјиштето, право на користење, пренесување на
правото на градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште. Одлука за стекнување на
сопственост на градежното земјиште во атарот на
општина Василево, донесува Советот на општина
Василево.
Со градежното земјиште сопственост на
Република Македонија управува Владата на Р.М.
Градежното земјиште наменето за општа
употреба можат да го користат сите правни и
физички лица, општините, општините на градот
Скопје и градот Скопје. Правото на користење
Владата на Р.М.може да го пренесе на општините.
Сопственоста на градежното земјиште ја
опфаќа неговата површина и се она што е со него
трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.
Градежното земјиште е добро од општ
интерес за Р.М. а уредувањето на градежното
земјиште е од јавен интерес и го врши општината.
Градежното земјиште може да биде изградено и
неизградено, уредено и не
уредено. Изградено
градежно земјиште е земјиште на кое е изградено
објект од траен карактери земјиштето што служи за
редовна уптреба на објектот во граници на
градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е земјиште
опремено со комунална инфраструктура, додека
неуредено е земјиштето на кое нема изградено
комунална инфроструктура.
Градежно земјиште е земјиште кое е
планирано со урбанистички план или урбанистичка
документација.
На територијата на Општина Василево, се
стационирани седумнаесет населени места и тоа:
Василево,
Пиперево,
Градашорци,
Ангелци,
Седларци,
Едрениково,
Владиевци,
Сушево,
Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала, Чанаклија,
Радичево, Дукатино, како и Трибичино, Нивичино и
Варварица кои скоро се иселени. Седиштето на
Општината е во населбата Василево. Населеното
места Василево со одлука бр. 07-333/1 од 02.06.1999
годна е покриено со генерален урбаностички план за
село, населено место Сушево со Општ акт со Одлука
бр 07-683/2 од 15.12.1988 година, населено место
Нова Маала со Општ акт со Одлука бр. 07-374/1 од
14.07.2000 година, населените места Ангелци и
Градошорци, со Општ акт со Одлука бр. 07-133 од
01.08.1997 година, населено место Владиевци со
Урбанистичка документација со Одлука бр. 02-2876/1
од 23.06.1971 година, населено место Пиперево со
Урбанистичка документација со Одлука бр. 02-867/1
од 31.12.1987 година, а за населените места
Доброшинци, Седларци, Чанаклија, Едрениково,
Радичево и Дукатино постои градежен опфат за
населено место со кои согласно законските прописи
се издава документација за градба. Општина
Василево има донесено Урбанистички план вон
населено место – с. Градошорци со Одлука бр. 07-
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1602/1 од 06.11.2006 година, Урбанистички план вон
населено место Градошорци за стопански комплекс
за производно дистрибутивен откупен центар за
откуп, примарна и финална обработка на земјоделски
производи на дел од КП бр. 386, МВ Гладно поле, КО
Градошорци.
Градежна парцела е дел од градежното
земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички
план или урбанистичка планска документација и
може да се состои од една, од дел или повеќе
катастерски парцели. Објект од траен карактер е
објект изграден со докуметација (оддобрение) и
заведен во јавните книги за недвижности, а објект од
времен карактер е објект поставен со одобрение за
поставување до реализација на урбанистички план
или урбаноистичка документација. Времените
објекти не се дел од градежното земјиште и врз
основа на нив не може да се стекне сопственост на
градежното земјиште.
Инфроструктурен објект може да биде
подзена или надземна градба за инсталаци од
комуналната инфроструктура.
Прометот
на градежното земјиште е
слободен.
Градежното земјиште сопственост на РМ
може да се оптуѓи, даде на користење (концесија или
јавно приватно партнерство), даде под долготраен и
краткотраен закуп, размена или да се востановат
други стварни права.
Просторен
опфат
и
предмет
на
Програмата
Предемет на програмата е менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на Р.М што се
наоѓа на територијата на општина Василево
дефинирана според територијалната организација на
РМ, за време на календарската 2018 година.
За да може да се врши отуѓување, давање
под закуп на градежното земјиште изработена е мапа
на општината со локаци на државното градежно
земјиште.
Важен фактор на оваа постапка е и
катогоријата
урбанистички
план
односно
урбанистички планови врз основа на кои се издава
одобрение за градба.
Во текот на годишната програма за 2018
година се предвидува предмет на менаџирање со
геадежното земјиште во сопственост на РМ да бидат
градежните парцели што се наоѓат на териториите на
следните населени места и локалитети:
- Градошорци вон населено место
- Населено место Василево – пред донесување на
урбанистички план
- Населено место Пиперево – пред донесување на
урбанистички план
- Населено место Владиевци – пред донесување на
урбанистички план
- Населено место Ангелци Градошорци – пред
донесување на урбанистички план
-
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- Основи за изработка на програмата
- Законски основ
Законски основ на програмата за управување со
градежно земјиште се Закон за локална самуправа
(Сл,Весник на РМ 5/2002 ), Закон за градежно
земјиште (Сл.Весник на РМ бр 17/2011 од 11.02.2011
) и член 21од Статутот на Општина Василево
(Сл.Гласник бр 04/03, 08/06 и 09/10)
- Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на Програма
се следните стратешки развојни и плански документи
донесени на локално ниво.
Стратегија за рурален развој на општина Василево
за плански период од 2007 до 2017, со визија
Општина Василево – посакувано место за жителите
инвеститорите и туристите со погодни услови за брз
социјален, економски и културен развој, развиена
инфраструктура и чиста и здрава животна средина и цел - постигнување на одржлив развој на руралните
подрачја.
Рурален турисатички акциски план за општините
Ново село, Василево, Босилово и Струмица односно
регионот Струмица за плански период од 2007
година до 2017 година со главана цел за развој на
регионален плански туризам заснован од визијата за
туризмот
Регионот
Струмичка
котлина
–
препознатлива еколошка чиста средина ,со природни
реткости ,развено туристичка инфроструктура со
развиена туристичка понуда со традиционална храна.
Генерален урбанистички план на Василево усвоен
од Советот на општина Василево со Одлука бр 07333/1 од 02.06.1999 година.
Урбанистички план за вон населено место
Градошорци усвоен од Советот на општина
Василево со Одлука бр 07-1602/1 од 06.11.2006
година.
-

-

-

Лица вклучени во изработка на Програмата
ранко Андонов, дипломиран
советник комунален инспектор

економист,

имона Шонтевска, дипломиранинженер
архитект, соработник за уредување на
градежно земјиште
бавка
Стојчева,
дипломиран
првник,
соработник за утврдување и наплата на
даноци и такси
цо
Митев,
дипломиран
економист,
соработник во одделението за финансии
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ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА
1.Цели на програмата
- Општи цели на Програмата
Обезбедување на услови за социо-економски
развој на општината, преку правење просторни
услови за развој на населените места.
- Конкретни цели на програмата за населени
места, урбани блокови и локалитети.
Заинтерисираните граѓани во изградба на
сопствени простории за обавување на предвидената
дејност можат да ја реализираат својата потреба,
согласно усвоената урбанистичка документација за
населените место, а со тоа да придонесат за развој на
свoето населено место, преку користење на
локалните
ресурси,
вработување
на
лица,
обезбедување подобри услови за живеење.
2.Обем и преглед на градежното земјиште што е
предмет
на
Програмата
(групирани
по
урбанистички план)
- Листа на градежни парцели што ке бидат предмет
на менаџирање во тоа населено место или локалитет.
- Графички прилог со обележани градежни парцели
што ке бидат предмет на менаџирање во тоа населено
место или локалитет, идентификувани со број на
градежните парцели.
- Детален преглед на градежни парцели (групирани
по предвидена активност)
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет
оптуѓување по јавно надавање
Табела за следните информации
-Број на градежна парцела
-Вкупна површина на градежна парцела
-Намена на земјиштето(основна каласа)
-Намена на земјиштето(опис)
-Броеви на катастерските парцели во состав
градежната парцела --Површина за градба
–Бруто развиена површина
-Процент на изграденост
-Коефицент на изграденост
-Максимално дозволена површина
-Почетна/Утврдена цена по метар квадратен,и
-Вкупна почетна/утврдена цена
Б.Градежни парцели што ќе бидат предмет
издавање долготраен закуп по пат на надавање
Табела со следните информации
-Број на градежна парцела
-Вкупна површина на градежна парцела
-Намена на земјиштето(основна каласа)
-Намена на земјиштето(опис)
-Броеви на катастерските парцели во состав
градежната парцела
-Површина за градба
-Бруто развиена површина
-Процент на изграденост
-Коефицент на изграденост
-Максимално дозволена површина

на

на

на

на
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-Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за
годишна закупнина,
-Вкупна почетна/утврдена цена и
-Времетраење на закуп
В.Градежни парцели што ќе бидат предмет на
издавање краткотраен закуп по пат на издавање
Табела со следните информации
-Број на градежна парцела
-Вкупна површина на градежна парцела
-Намена на земјиштето(основна каласа)
-Намена на земјиштето(опис)
-Броеви на катастерските парцели во состав на
градежната парцела --Површина за градба
–Бруто развиена површина
-Процент на изграденост
-Коефицент на изграденост
-Максимално дозволена висина
-Катност
-Почетна/Утврдена цена по метар квадратен,и
-Вкупна почетна/утврдена цена
-Времетраење на закуп
Г.Градежни парцели што ќе бидат предмет на
давање на користење заради давање на концесија
или јавно приватно партнерство
Табела со следните информации
-Број на градежна парцела
-Вкупна површина на градежна парцела
-Намена на земјиштето(основна каласа)
-Намена на земјиштето(опис)
-Броеви на катастерските парцели во состав на
градежната парцела --Површина за градба
–Бруто развиена површина
-Процент на изграденост
-Коефицент на изграденост
-Максимално дозволена висина
-Катност
-Основа за давање на земјиштето на користење
(концесија или ЈПП)
-Заинтересирано правно лице (компанија)
-Предвидени услови за договорот
3.Маркетинг стратегија за промоција на градеѓно
земјиште што е предмет на оваа програма
Дефинирање на целна група за одделни
групи на градежни парцели
- Определување на маркетинг стратегија
започнува со дефинирање на целната група на
инвеститори
т.е
претпоставување
на
заинтерисираните
страни
за
купување
или
изнајмување на одредени делови од градежното
земјиште.
- Со оглед на различна намена и
местополпжба на градежното земјиште што ќе биде
понудено, логично е целните групи за одделни
локации
да
бидат
различни,
а
согласно
урбанистичките планирања на општината за секој
плански простор опфатен со урбанистички планови.
- Заинтерисираните страни се всушност
потенцијалните купувачи или изнајмувачи на

42

Br.13

Службен гласник на Op[tina Vasilevo

дражавно градежно земјиште и идни инвеститори на
објекти односно ја претставуваат целната група на
активностите од маркетинг стратегијата.
Дефинирање на најификасните маркетинг
пристапи, алатки и канали
Идентификувањето
на
најефикасните
маркетинг пристапи, алатки и канали за
комуницирање, за промовирање на понудата до
заинтерисираните страни,е преку разни медиуми,
реклами, постери, јавни повици и сл, во зависност од
расположливите ресурси на општината, во однос на
постоењето на претходно наведените можности за
маркенг промовирање.
.
Дефинирање на опфатот и трошоците
поврзани со инплементација на маркетинг
стратегијата
- Со цел минимизирање на финансиските
трошоци поврзани со објавата на огласи на
оптуѓување, односно давање под закуп на градежното
земјиште се предвидува градежните парцели што се
предмет на годишната програма да се објават на
турнуси, према заентерисираноста на граѓаните.
- Секој турност би опфатил објава на огласи за
градежните парцели што се наоѓат во состав на
одредени населени места, урбани блокови или
локалитети. Динамиката на реализација мора јасно да
посочи кои градежни парцели ќе се објават во кој
турнос и кога би се рализирала објавата за тој туснос.
Дефенирање на временската рамка за
инплементација на маркетинг стратегијата
- Маркетинг пристапот, алатките и каналите
за комуницирање т.е. промовирање се лимитирани од
повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на
општината, а при тоа запазувајќи го законскиот
минимум на јавно огласување.
- Како и да е, маркетинг стратегијата мора да
обезбеди испраќање на вистинска, навремена и
прецизна инфомација на вистинска адреса.
Лица задолжени за инплементација на
маркетинг стратегијата
-Од страна на општината е формирана комисија за
продажба на градежното земјиште во државна
сопственост која ке ја спроведува целата постапка за
оттуѓување на земјиштето.
4. Динамика на реализација на програмата
- Број на турноси за објавување на оглас,
временски период за објавување на огласите и
раподелба на градежните парцели на турноси
- Со цел минимизирањето на финасиските
трошоци поврзани со објавата на огласи за
оттуѓување, се предвидува градежните парцели
предвидиени во оваа годишна програма за
оттуѓување во2018 година т.е. давење под закуп да
бидат во четири турноси за повеќе локалитети во
општината Василево.
Пропишување на условите за наддавање.

-
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Определувањето на висината на депозитот
за учество од минимун 10 %.
Определување на интернет страницата на
која ќе се врши наддавањето,
Одредување на услови за учество и
пропишување на други обврски, или
наведување на останатите релевантни
информации во врска со наддавањето, ке го
врши комисијата за спроведување на
отуѓувањето на градежното земјиште во
согласност на законските прописи од таа
област.

Лица надлежни за реализација на програмата
- Формираната комисија за продажба на
градежното земјиште од страна на општината,
која ќе ја спроведува целата постапка за
отуѓување на земјиштето, ке биде надлежна за
реализација на програмата.
5. Проценка на финанскитите приливи по основ
на реализација на програмата (Придходна страна
на програмата)
- Проценката на финансиските приходи се
прави кумулативно за секое населено место
одделно, според просечната пазарна цена за
метар квадратен градежно земјиште по зони во
тоа населено место или локалитет
и во
согласност со правилникот со определени цени
на градежното земјиште по зони, излезен во сл.
весник а издаден од министерството за транспорт
и врски.
6. Проценка на финансиските сретства потребни
за реализација на програмата
( Расходна страна на програмата)
-Финансиските средства потребни за реализација
на програмата се состојат од збир на проценетите
финансиски средства потребни за реализирање
на следните активности:
1. Трошоците по основ на администратирање на
постапките за одтуѓување,
односно давање под закуп градежно земјиште;
2. Трошоци по основ на експропријација;
3. Трошоци по основ на купување на градежно
земјиште од физички и правни
лица ;
4.Трошоци
за
промовирање,
односно
рекламирање на градежните локации што
ке бидат предмет на одтуѓување, односно
давање под закуп на градежното
земјиште.
7. Преодни и завршни одредби
- Програмата ја усвојува советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува
на начин и постапка исто по која се донесува.
- За спроведување на оваа програма надлежен е
градоначалникот на општината.
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-Програмата влегува во сила од денот на
објавувањето на службениот гласник на
општината.
Бр.08-1938/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

РЕШЕНИЕ
Se
proglasuva
Programaта
za
aktivnostite na Op[tina Vasilevo vo oblasta na
za[titata
и
spasuvaweto,protivpoжарната
заштита и справување со кризи во 2018 година,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Бр.09-1939/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Со
оваа
Програма
се
остваруваат
заедничките интереси и активности во областа на
заштитата и спасувањето, против пожарната заштита
и справувањето со кризи, кои претставуваат
активности од јавен интерес. Според законските
одредби општина Василево овие активности ке ги
остварува преку:
- Општинскиот штаб за заштита и спасување;
- Просторните сили за заштита и спасување,
- Во соработка со РЦУК, ДЗС и ТППЕ Струмица

1. Цели
Основни
цели
на
Програмата
за
активностите на општина Василево
во областа на заштитата и спасувањето
против пожарната заштита и справувањето со кризи
се:
- заштита и спасување на луѓето и
материјалните добра од природни непогоди,
пожари во населени места , во шуми,
отворени простори поплави и др.
- заштита и спасување на луѓето животната
средина , материјалните добра , природните
богатства , животинскиот и растителниот
свет и културното наследство од природни
непогоди и други несреки.
- создавање на услови и можности за
организирано остварување и релизација на
заштитата на луѓето и материјалните добра
-

обезбедување на навремено истакнување на
опасноста , благовремено откривање и
елеминирање на причините за настнување на
пожарот и други видови на непогоди

-

обезбедување на услови и можности
соодветна организација, опременост
координираност на силите за заштита
спасување, справување со кризи
противпожарна заштита

-----------------------------------------------------Врз основа на член 34 и 123 став 4 од
Законот за заштита и спасување
(„Службен
весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11)
и член 36
од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) Советот на
општина Василево на својата седница ја донесе
следната :
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2. Активности
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Василево во областа
на заштитата и спасувањето, протипжарната
заштита и справување со кризи во
2018 година

За реализација и остварување на оваа
Програма, активностите на Општината и Советот ќе
бидат насочени кон создавање на максимални услови
за реализирање на програмските определби во
доменот на противпожарната заштота и спасување
како и заштита и спасување во услови на разни

Вовед
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видови непогоди, кризни појави и други несреки во
мир.
Бидејки
Општина
Василево
нема
организиран постојана протипожарна служба која ќе
делува на својата територија и секојпат е покриена од
ТППЕ од Струмица.
Во оваа насока, општината ќе се насочи на
формирање на едно одделение од 10-15 луѓе, кои ќе
работат на повик и ќе бидат анагажирани на
територијат на цела Општина Василево. Во составот
на одделението ке бидат опфатени претежно луѓе од
ЈПКД - Турија Василеви и други граѓани кои ќе
пријават интерес за оваа дејност.
Со Програмата е предвидено да за оваа
одделение со организирани обуки, спроведени од
ТППЕ - Струмица или други субјекти, биде обучено
да делува во спречување на пожари или активно да
учествува при гаснење на пожари.
Конкретни програмски активности
- Одделението ќе дејствува правовремено при
спречување на појава на почетни пожари на
отворен простор и во шума се до
пристигнувањето на
мeстото зафатено со
пожар на надлежните органи;
- Постојано ќе учествува како испомош на ТППЕ
- Струмица, и ќе биде под негова надлежност на
подрачјето зафатено со пожар;
- Постојано ке соработува со други субјекти
надлежни органи и тела ( ЦУК и ДЗС);
- Учествува во справување со други ризици и
непогоди на територијата на Општина Василево;

11 декември 2017 g.

Ред.
бр.

Намена

Износ

1.
2.
3.
4.
.5.

Надоместок за гориво и масла
Надоместоци за дневници
Набавка на заштитна опрема
Посетување на обуки
Други активности
Вкупно

20 000
40 000
20 000
20 000
10 000
110 000

За спроведување на оваа програма се грижи
Градоначалникот на Општина Василево. Општина
Василево во соработка со Општинскиот штаб за
заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и
спасување, Центарот за управување со кризи и други
надлежни органи и тела, ќе го следат спроведувањето
на оваа Програма и активно ќе учествуваат во
нејзината релизација, како и во покренувањето на
иницијативи, давање на мислења и поднесување на
предлози во врска со остварувањето на програмските
цели и активности.
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Василево “.

Бр.08-1939/1
Vasilevo
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

3. Финансирање
Финансирањето на активностите од областа
на заштитат и спасувањето, спаувањето со кризни
состојби и дејствувањето но оваа одделение ,
утврдени според оваа Програма ќе бидат релизирани
од :
- Средства од Буџетот на Општина Василево;
- Наплатени премии од осигурување на имот
од пожари
- Наплатени премии од осигурување на
моторни возила
- Средства од наплатени парични казни за
сторени прекршоци од областа на заштитат
од пожари и експлозии

*

*

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

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Programaта za rabota na
Sovetot na opшtina Vasilevo za 2018 godina,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.

Распоредување на финансиските средства:

Бр.09-1940/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

------------------------------------------------------
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik
na RM” br.5/02), ~len 21 to~ka 3 od Statutot na
opшtina Vasilevo (“Slu`ben glasnik na
OV”br.04/03, 08/06 и 09/10 ) , Советот на општина
Василево на својата редовна седница ја донесе
следната:
Godiшna programa
za rabota na Sovetot na opшtina Vasilevo vo 2018
godina
Voved
Sovetot na opшtina Vasilevo Godiшnata
programa za rabota ja donesuva vrz osnova na
zakonite koi se staveni vo nadle`nost na
Sovetite na edinicite na lokalnite samoupravi,
Strateшkite celi za razvoj na opшtina Vasilevo
kako i vrz osnova na Strateшkiot plan za razvoj
na strumi~kiot mikro region koj plan beшe
donesen minatata godina.
Vo Godiшnata programa se vneseni
predlozi koi se dadeni od strana na ~lenovite na
komisijata za izrabotka na ovaa predlogprograma, Gradona~alnikot na opшtinata,
opшtinskata
administracija,
javnoto
pretprijatie i javnata ustanova koi se osnovani
od strana na opшtinata. Vo Godiшnata programa
za rabota na Sovetot na opшtina Vasilevo mo`at
da bidat vneseni i predlozi dadeni od strana na
mesnite zaednici, zdru`enija na gra|ani kako i
od strana na zainteresirani subjekti.
Vo Godiшnata programata za rabota na
Sovetot na opшtina Vasilevo se navedeni
nazivite na odlukite i drugite opшti akti i
praшawa i temi шto }e gi razgleduva Sovetot na
svoite sednici, subjektite koi se zadol`eni za
nivno izgotvuvawe, predlaga~ot na aktite i
drugite dokumenti kako i rokovite koga tie
dokumenti treba da se razgledat ili donesat.
Ovaa Godiшnata programa e podelna na
dva dela odnosno na istata ќe se izvrшuva vo dve
polugodija od tekovnata godina. Prviot del gi
opfaќa mesecite od januari do juni, dodeka
vtoriot del gi opfaќa mesecite od juli do
dekemvri 2018 godina.
Prvo polugodie
Januari - Juni
3. Izveшtaj za realizacija na Programata za
izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i
zaшtita na lokalnite patiшta i ulici vo
2017 godina.
Nositel na izveшtajot: Gradona~alnik na
opшtina Vasilevo.
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4.

Izveшtaj za realizacija na Programata za
ureduvawe na grade`no zemjiшte vo 2017
godina.
Nositel na izveшtajot: Gradona~alnik
na
opшtina Vasilevo
3.IV Kvartalen finansiski izveшtaj za
izvrшuvawe na Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2017 godina
Predlaga~: Gradona~alnik na opшtina
Vasilevo.
1. Izveшtaj za realizacija na Programata za
proшiruvawe na uli~noto osvetluvawe vo
opшtina Vasilevo za 2017 godina.
Nositel na izveшtajot: Gradona~alnik na
Opшtina Vasilevo.
2. Izveшtaj za realizacija na proekti za
izgradba na lokalnite vodovodi i sistemi
za kanalizacija vo 2017 godina.
Nositel na izveшtajot: Gradona~alnik
na
opшtina Vasilevo.
3. Informacija za sostojbata na шumite na
teritorijata na op{tina Vasilevo
Nositel na informacijata: podra~noto
ministerstvo za zemjodelie, шumarstvo i
vodostopanstvo vo Strumica.
4. Razgleduvawe na sorabotkata na opшtina
Vasilevo so NVO-ii na podra~jeto na
opшtina Vasilevo.
Nositel
na
informacijata:
Gradona~alnik na opшtina Vasilevo.
5. Izveшtaj od Veterinarna stanica Strumica
za opfatenosta od zarazni zaboluvawa na
`ivotnite na podra~jeto na opшtina
Vasilevo.
Nositel na izveшtajot: Veterinarna
stanica .
6. Informacija za mo`nosta za koristewe
kredit na zemjodelcite pri vrшeweto na
zemjodelskata dejnost i na~inot na
registrirawe za zemjodelec.
Nositel na informacijata: podra~noto
ministerstvo za zemjodelie,
шumarstvo i
vodostopanstvo
vo
Strumica.
7. Izveшtaj
na
teritorijalnata
protivpo`arna edinica - Strumica od
nastanatite po`ari na teritorijata na
opшtina Vasilevo vo 2017 godina.
Nositel na izveшtajot: TPE - pri opшtina
Strumica.
8.

Izveшtaj za ispravnosta na vodata za piewe
od vodovodite od naselenite mesta na
opшtina Vasilevo.
Nositel na izveшtajot: Zavodot za
zdravstvena zaшtita - Strumica.
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Tromese~en izveшtaj za rabotata na OU
“Goce Del~ev” Vasilevo.
Predlaga~: OU ,, Goce Del~ev ,, Vasilevo.
10. Zavrшna smetka na Buxetot na opшtina
Vasilevo za 2017 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na opшtina
Vasilevo.
11. Izveшtaj po zavrшnata smetka na Buxetot
na opшtina Vasilevo za 2017 godina.
Nositel na izveшtajot: Gradona~alnik na
opшtina Vasilevo.
12. I Kvartalen finansiski izveшtaj za
izvrшuvawe na Buxetot na opшtina
Vasilevo za 2018 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na opшtina
Vasilevo
13. Godiшna smetka i Izveшtaj za rabotata na
JP "Turija" - Vasilevo vo 2017 godina.
Predlaga~: JP "Turija" Vasilevo.
14. Programa za rabota na JP "Turija"
Vasilevo vo 2018 godina.
Predlaga~: JP "Turija"- Vasilevo;
15. Informacija za sostojbite i aktuelnite
praшawa vo iskoristuvaweto na hidro meliorativnite sistemi vo opшtina
Vasilevo.
Nositel na informacijata: Ministerstvo
za
zemjodelstvo,
шumarstvo
i
vodostopanstvo - PE - Strumica i VP
Strumi~ki Sliv.
16. Informacija za sostojbata na bezbednosta
na soobraќajot vo opшtina Vasilevo vo
prvata polovina na 2018 godina.
Nositel
na
informacijata:
MVR
Strumica.
17. Informacija za sostojbata na javniot red i
mir vo opшtina Vasilevo vo prvata
polovina na 2018 godina.
Nositel
na
informacijata:
MVR
Strumica.
18. Informacija
za
opfatenosta
na
naselenieto i prostornite uslovi za
zdravstvena zaшtita vo opшtina Vasilevo.
Nositel na informacijata: Medicinski
centar - Strumica.
19. Informacija za sostojbata na poroite i
koritata na rekite so programa za
odr`uvawe.
Nositel na informacijata: VP "
Strumi~ki Sliv" Strumica.
20. Izveшtaj od rabotata na Inspektorot
Sovetnik za soobraќaj i patiшta vo prvata
polovina na 2018 godina.
Nositel na izveшtajot: Inspektor Sovetnik za soobraќaj i patiшta.
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21. Izveшtaj od rabotata na Sovetnikot dano~en inspektor vo prvata polovina na
2018 godina.
Nositel na izveшtajot: Sovetnik- dano~en
inspektor.
22. Izveшtaj od rabotata na Sovetnikot
urbanisti~ki-grade`en
inspektor
vo
prvata polovina na 2018 godina.
Nositel
na
izveшtajot:
Sovetnik
urbanisti~ki-grade`en inspektor.
23. Izveшtaj od rabotata na Sovetnikot prosveten inspektor vo prvata polovina na
2018 godina.
Nositel na izveшtajot: Sovetnik prosveten inspektor.
24.Годишен
Извештај
за
работата
на
одделението за финансиски прашања на
општина Василево.
Носител: Раководител на одделението за
финансиски прашања на општина Василево.
25. Годишен Извештај за работата на одделението за
Носител:Раководител на одделението за
финансиски прашања на општина Василево.
26.Informacija za strukturata, vlijanieto i
meѓusebnata sorabotka na verskite zaednici vo
opшtina
Vasilevo.
Nositel na informacijata: Komisija za
opшtestveni dejnosti
27.Izveшtaj za rabotata na komunalniot
inspektor na opшtina Vasilevo vo prvata
polovina vo 2018 godina.
Nositel na izveшtajot: Komunalen
inspektor
28.Godiшen izveшtaj od rabotata na OU “Goce
Del~ev” Vasilevo.
Nositel na izveшtajot: OU “Goce
Del~ev” Vasilevo.
29.II.Kvartalen
finansiski
izveшtaj
za
izvrшuvawe na Buxetot na opшtina Vasilevo za
2018 godina.
Predlaga~:Gradona~alnik
na
opшtina
Vasilevo.
30.Полугодишен
Извештај
за
работата
на
Градоначалникот
во
првото
полугодие
од
20168година.
Vtoro polugodie
Juli - Dekemvri
31.Informacija za sostojbata so ekologijata na
teritorijata na opшtina Vasilevo.
Nositeli
na
informacijata:
Ministerstvo za zaшtita na `ivotnata
sredina - PE - Strumica i Ekoloшki
druшtva.
32Informacija za koristewe i odr`uvawe na
regionalnata deponija vo Dobroшinci.
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Nositel
na
informacijata:
JP
"Komunalec" Strumica.
33Informacija za uzurpirano zemjiшte na
podra~jeto na opшtina Vasilevo.
Nositel na informacijata: Ministerstvo
za finansii - Oddelenie za imotno pravni
raboti - Strumica.
34Informacija za sostojbata so шumite,
poшumuvaweto i nastanatite шteti od
po`arite na teritorijata na opшtina
Vasilevo.
Nositel na informacijata: Ministerstvo
za
zemjodelstvo,
шumarstvo
i
vodostopanstvo - PE - Strumica i MVR
Strumica.
35Informacija za opfatenosta na domaшnite
`ivotni so veterinarna zaшtita.
Nositel na informacijata: Veterinarna
stanica .
36.III Kvartalen finansiski izveшtaj za
izvrшuvawe na Buxetot na opшtina Vasilevo za
2018 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na opшtina
Vasilevo.
37.Informacija za prostornite i drugite uslovi
za rabota i uspehot vo osnovnoto obrazovanie vo
opшtina Vasilevo.
Nositel na informacijata: Ministerstvo
za obrazovanie i fizi~ka kultura i OU
"Goce Del~ev" - Vasilevo.
- Programa za rabota na OU ,, Goce Del~ev,,
Vasilevo za u~ebnata 2018/2019.
Predlaga~: OU “Goce Del~ev” Vasilevo.
- Informacija za sostojbata so javna ~istota
so Programa za javna ~istota.
Nositel na informacijata: JP "Turija"
Vasilevo.
- Nacrt - urbanisti~ki planovi za 2019
godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na opшtina
Vasilevo.
- Izveшtaj za rabota na komunalniot
inspektor na opшtina Vasilevo vo vtorata
polovina na 2018 godina.
Nositel na izveшtajot: Komunalen
inspektor.
- Informacija za sostojbata na bezbednosta
na soobraќajot vo opшtina Vasilevo vo
vtorata polovina na 2018 godina.
Nositel
na
informacijata:
MVR
Strumica.
- Tromese~en izveшtaj za rabotata na OU
“Goce Del~ev” Vasilevo za u~ebnata
2018/2019 godina.
Nositel na izveшtajot: OU “Goce Del~ev”
Vasilevo
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-

Informacija za sostojbata na javniot red i
mir vo opшtina Vasilevo vo vtorata
polovina na 2018 godina.
Nositel
na
informacijata:
MVR
Strumica.
- Predlog-Programa
za
izgradba,
rekonstrukcija, odr`uvawe i zaшtita na
lokalnite patiшta i ulici vo 2019 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na Opшtina
Vasilevo
- Predlog-Programa
za
ureduvawe
na
grade`no zemjiшte vo 2019 godina.
Predlaga~:Gradona~alnik na Opшtina
Vasilevo.
- Predlog-Programa za proшiruvawe na
uli~noto osvetluvawe vo opшtina Vasilevo
za 2019 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na Opшtina
Vasilevo.
- Predlog-Programa
za
izgradba,
rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalnite
vodovodi i sistemi za kanalizacija vo 2019
godina.
Predlaga~: Gradona~alnik.
- Programa za sportski aktivnosti vo
Opшtina Vasilevo vo 2019 god.
Predlaga~: Gradona~alnik i Komisija za
opшtestvena dejnost.
-

-

-

-

-

-

Predlog - Buxet na opшtina Vasilevo za
2019 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na opшtina
Vasilevo.
Izveшtaj za rabotata na Sovetot na
opшtina Vasilevo vo tekot na 2018 godina.
Izveшtaj od rabotata na InspektorotSovetnik za soobraќaj i patiшta vo vtorata
polovina na 2018 godina.
Nositel
na
izveшtajot:
Inspektor
Sovetnik za soobraќaj i patiшta.
Izveшtaj od rabotata na Sovetnikot
urbanisti~ki-grade`en
inspektor
vo
vtorata polovina na 2018 godina.
Nositel
na
izveшtajot:
Sovetnik
urbanisti~ki-grade`en inspektor
Izveшtaj od rabotata na Sovenikot dano~en inspektor vo vtorata polovina na
2018 godina.
Nositel na izveшtajot: Sovetnik-dano~en
inspektor.
Izveшtaj od rabotata na Sovetnikot inspektor za prosveta vo vtorata polovina
na 2018 godina.
Nositel na izveшtajot:Sovetnik-prosveten
inspektor.
Izveшtaj od naplatata na danocite na imot
i komunalnata taksa vo opшtina Vasilevo.
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Nositel na izveшtajot: Gradona~alnik na
opшtina Vasilevo i zaedni~koto oddelenie za
administrirawe
na
danoci
i taksi i drugi nadomestoci.
- Predlog-Godiшna programa za obuka na
dr`avnite slu`benici za 2019 godina na
opшtinskata administracija na oпшtina
Vasilevo.
Predlaga~: Gradona~alnikot na opшtina
Vasilevo.
- Predlog - Godiшna Programa za rabota na
Sovetot na opшtina Vasilevo vo 2019
godina.
Predlaga~: Komisija za izgotvuvawe
Predlog - Godiшna programa za rabota na Sovetot
na opшtina Vasilevo.
59.Пологодишен
Извештај
за
работата
на
Градоначалникот во второто полугодие од 2018
година
Бр.08-1940/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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
РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект-семејна станбена куќа на К.П.бр.1694/1 во
КО Градошорци вон г.р.,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Брбр.09-1941/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

------------------------------------------------------
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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,Советот на
општина Василево ја донесе следната:
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-семејна
станбена куќа на К.П.бр.1694/1 во КО
Градошорци вон г.р

Член 1
Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект-индивидуална станбена
зграда на К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци
вон.гр со право на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот објект лицето
Фросина Покрајчева од Струмица.

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

Бр.08-1941/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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
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РЕШЕНИЕ

Finansiskite sredstva ќe se obezbedat od
Buxetot na opшtina Vasilevo za 2017 godina

Se proglasuva Одлуката за одобрување
на финансиски средства на ЗЗП ,, Агросојуз ,,
Василево,

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

[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Бр.09-1942/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Бр.08-1942/1
07.12.2017г.
Vasilevo

*

-----------------------------------------------------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 opшtina Vasilevo
("Slu`ben
glasnik na Opшtina Vasilevo " br.04/03,08/06, и
09/10 ), Советот на општина Василево na svojata
redovna sednica одржана на 05.12.2017 година ја
donese следната,

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

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

РЕШЕНИЕ
ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на ЗЗП ,,
Агросојуз ,, Василево
~len 1
So ovaa Odluka Советот на opшtina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos
od 10.000,00 denari на ЗЗП ,, Агросојуз ,,
Василево.
~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na ЗЗП ,, Агросојуз ,, Василево за
реализација на предвидените активности ( две
работилници во две населени места на тема ,,
Задруги 21 век ).
~len3
Средствата ќе се исплатат на сметката на
ЗЗП ,, Агросојуз ,, Василево 210053509480102
депонент Tutunska Банка.

Se
proglasuva
Одлуката
за
неодобрување
на
парични
награди
на
наставници од ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Бр.09-1943/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------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 05.12.2017 година ја
donese следната,

~len 4
ODLUKA
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за неодобрување на парични награди на
наставници од ООУ,, Гоце Делчев ,,
Василево
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~len 1

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 05.12.2017 година ја
donese следната,

So ovaa Odluka Советот на op[tina
Vasilevo
не odobruva парични награди на
наставници од ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево
кои поднесоа Барање до Советот на општина
Василево бр. 05-439/1 од 23.11.2017 година.

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на Славка
Витанова од с.Василево
~len 1

~len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
objavувањето vo Slu`ben glasnik na Op[tina
Vasilevo.
Бр.08-1943/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

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

So ovaa Odluka Советот на op[tina
Vasilevo odobruva finansiski sredstva vo iznos
od 15.000,00 denari на Славка Витанова
од
с.Василево.
~len 2
Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Славка Витанова од с.Василево за
лекување на нејзиниот сопруг Тоде Витанов кој
треба да се оперира на срцето.
~len 3
Sredstvata ќe se isplatat na smetkata na
Славка Витанова
од с.Василево transakciona
smetka 270700038131134 deponent Халк Banka so
EMBG 0205957465006.
~len 4

РЕШЕНИЕ
Se proglasuva Одлуката за одобрување
на финансиски средства на Славка Витанова од
с.Василево,
[to Sovetot na op[tina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 05.12.2017
година.
Бр.09-1944/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na
objavувањето vo Slu`ben glasnik na Op[tina
Vasilevo.
Бр.08-1944/1
07.12.2017г.
Vasilevo

Sovet na opшtina Vasilevo
Pretsedatel,
Крсте Панев s.r
*

*

*

-----------------------------------------------------Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik

Градоначалникот
на
општина
Василево врз основа на член 28 од Законот за
јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
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бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12,
15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014,
130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот
на општина Василево (,,Службен гласник на
ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе
РЕШЕНИЕ БР.20/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка набавка на горива за лесни
возила и нафта за парно греење за потребите
на единицата на локалната самоуправаопштина Василево за период од 1 (една)
година (сукцесивна набавка).
Член 2
Набавката ќе се спроведе преку
постапка со барање на прибирање на понуди
со објавување на оглас преку ЕСЈН и
завршува
со
електронска
аукција
во
согласност со Законот за јавни набавки –
Пречистен текст (,,Службен весник на РМ,,
бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
1,121,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2017
година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен
понудувач е понуда со:
- Најниска цена.
член 5
Постапката за набавката ќе ја
спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три) члена,
претседател и двајца членови на комисијата
како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево
член 7
За претседател и заменик претседател се
именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Митко Јанев
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат::
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова
- зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.

11 декември 2017 g.

член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09-1745/1
06.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

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

Градоначалникот
на
општина
Василево врз основа на член 28 од Законот за
јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12,
15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014,
130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот
на општина Василево (,,Службен гласник на
ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе
РЕШЕНИЕ БР.21/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка на прехранбени артикли,
пијалоци и средства за хигиена за потребите
на органите и општинската администрација на
општина Василево за период од 1 (една)
година (сукцесивна набавка).
Член 2
Набавката ќе се спроведе преку
постапка со барање на прибирање на понуди
со објавување на оглас преку ЕСЈН и
завршува
со
електронска
аукција
во
согласност со Законот за јавни набавки –
Пречистен текст (,,Службен весник на РМ,,
бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
354.000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2017
година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен
понудувач е понуда со:
- Најниска цена.
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член 5
Постапката за набавката ќе ја
спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три) члена,
претседател и двајца членови на комисијата
како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево
член 7
За претседател и заменик претседател се
именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Митко Јанев
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат::
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова
- зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
Бр.09-1746/1
06.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------Градоначалникот
на
општина
Василево врз основа на член 28 од Законот за
јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12,
15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014,
130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот
на општина Василево (,,Службен гласник на
ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе
РЕШЕНИЕ БР.22/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка на огревни дрва за потребите
на ООУ Гоце Делчев Василево, ПУ-та на Гоце
Делчев и ООУ Атанас Нивичански Нова
Маала и ПУ-та на Атанас Нивичански за
грејната учебна година 2017/2018.
Член 2
Набавката ќе се спроведе преку
постапка со барање на прибирање на понуди
со објавување на оглас преку ЕСЈН и
завршува
со
електронска
аукција
во

11 декември 2017 g.

согласност со Законот за јавни набавки –
Пречистен текст (,,Службен весник на РМ,,
бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
1.416.000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2017
година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен
понудувач е понуда со:
- Најниска цена.
член 5
Постапката за набавката ќе ја
спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три) члена,
претседател и двајца членови на комисијата
како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево
член 7
За претседател и заменик претседател се
именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Митко Јанев
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат::
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
Бр.09-1750/1
06.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------Градоначалникот
на
општина
Василево врз основа на член 28 од Законот за
јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12,
15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014,
130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот
на општина Василево (,,Службен гласник на
ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе
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РЕШЕНИЕ БР.23/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од
јавна набавка на електрични материјали за
сервисирање на уличното осветлување на
територијата на општина Василево за период
од 1 (една) година (суксесивна набавка).
Член 2
Набавката ќе се спроведе преку
постапка со барање на прибирање на понуди
со објавување на оглас преку ЕСЈН и
завршува
со
електронска
аукција
во
согласност со Законот за јавни набавки –
Пречистен текст (,,Службен весник на РМ,,
бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
2,242,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2017
година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен
понудувач е понуда со:
- Најниска цена.
член 5
Постапката за набавката ќе ја
спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три) члена,
претседател и двајца членови на комисијата
како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево
член 7
За претседател и заменик претседател се
именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Митко Јанев
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат::
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
Бр.09-1756/1
08.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

11 декември 2017 g.

--------------------------------------------Градоначалникот на општина Василево врз
основа на член 28 од Законот за јавни набавки
(,,Службен весник на РМ ,, бр.136/07, 130/08, 97/10,
53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014,
43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и
09/10), донесе
РЕШЕНИЕ БР.24/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна
набавка на материјал и работа на машини за
порамнување,асфалтирање и крпење на ударни дупки
на делови од улици во населените места и локални
патишта во општина Василево (сукцесивна набавка) за
период од една година
Член 2
Набавката ќе се спроведе по постапка со
барање на прибирање на понуди со објавување на оглас
преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во
согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен
текст (,,Службен весник на РМ,, бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
1.770,000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот
план за јавни набавки за 2017 година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен понудувач е
понуда со:
- Најниска цена.
член 5
Постапката за набавката ќе ја спроведе
Комисија за јавни набавки во општина Василево
составена од 3 (три) члена, претседател и двајца
членови на комисијата како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на набавката се
обезбедени од Буџетот на општина Василево.
член 7
За претседател и заменик претседател
именуваат:
- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се именуваат::
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова
- зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.
член 8

се
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Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на
општина Василево”.
Бр.09-1774/1
13.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------Градоначалникот на општина Василево врз
основа на член 28 од Законот за јавни набавки
(,,Службен весник на РМ ,, бр.136/07, 130/08, 97/10,
53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014,
43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина
Василево (,,Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и
09/10), донесе
РЕШЕНИЕ БР.25/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна
набавка набавка на услуги-Ангенција за
привремени вработувања за потребите на
единицата за локална самоуправа - општина
Василево за период од 1 (една) година.
Член 2
Набавката ќе се спроведе по постапка со
барање на прибирање на понуди со објавување на оглас
преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во
согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен
текст (,,Службен весник на РМ,, бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
1.180.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот
план за јавни набавки за 2017 година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен понудувач е
понуда со:
- Најниска цена.
член 5
Постапката за набавката ќе ја спроведе
Комисија за јавни набавки во општина Василево
составена од 3 (три) члена, претседател и двајца
членови на комисијата како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на набавката се
обезбедени од Буџетот на општина Василево.
член 7
За претседател и заменик претседател
именуваат:
- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се именуваат::
- Симона Шонтевска - член;

се
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Соња Иванова
- зам.член;
Убавка Стојчева
-член;
Сузана Велкова
-зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на
општина Василево”.
-

Бр.09-1779/1
13.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------Градоначалникот
на
општина
Василево врз основа на член 28 од Законот за
јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12,
15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014,
130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот
на општина Василево (,,Службен гласник на
ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе
РЕШЕНИЕ БР.26/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка на печатен материјал за
потребите
на
единицата
за
локална
самоуправа - општина Василево за период од
1 (една) година (суксесивна набавка).
Член 2
Набавката ќе се спроведе по постапка
со барање на прибирање на понуди со
објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува
со електронска аукција во согласност со
Законот за јавни набавки – Пречистен текст
(,,Службен весник на РМ,, бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
354,000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2017
година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен
понудувач е понуда со:
- Најниска цена.
член 5
Постапката за набавката ќе ја
спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три) члена,

55

Br.13

Службен гласник на Op[tina Vasilevo

претседател и двајца членови на комисијата
како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево.
член 7
За претседател и заменик претседател се
именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Митко Јанев
- зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат::
- Симона Шонтевска - член;
- Соња Иванова
- зам.член;
- Убавка Стојчева
-член;
- Сузана Велкова
-зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
Бр.09-1782/1
13.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

--------------------------------------------Градоначалникот
на
општина
Василево врз основа на член 28 од Законот за
јавни набавки (,,Службен весник на РМ ,,
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12,
15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014,
130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50
од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот
на општина Василево (,,Службен гласник на
ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе
РЕШЕНИЕ БР.27/2017
за потреба од јавна набавка
член 1
Со оваа Решение се утврдува потреба
од јавна набавка на горива за лесни возила за
потребите
на
единицата
за
локална
самоуправа - општина Василево за период од
1 (една) година (суксесивна набавка).
Член 2
Набавката ќе се спроведе по постапка
со барање на прибирање на понуди со
објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува
со електронска аукција во согласност со

11 декември 2017 g.

Законот за јавни набавки – Пречистен текст
(,,Службен весник на РМ,, бр.27/16).
член 3
Проценетата вредност на набавката е
944.000 денари со ДДВ и е предвидена во
Годишниот план за јавни набавки за 2017
година.
член 4
Критеруим за избор на најповолен
понудувач е понуда со:
- Најниска цена.
член 5
Постапката за набавката ќе ја
спроведе Комисија за јавни набавки во
општина Василево составена од 3 (три) члена,
претседател и двајца членови на комисијата
како и нивни заменици.
член 6
Средствата за реализација на
набавката се обезбедени од Буџетот на
општина Василево.
член 7
За претседател и заменик претседател се
именуваат:
- Ристо Михаилов
- претседател;
- Митко Јанев
зам.претседател;
За членови и нивни заменици се
именуваат::
- Симона Шонтевска - член;
- Сузана Велкова
- зам.член;
- Убавка Стојчева
-член;
- Соња Иванова
-зам.член.
член 8
Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесување, а ќе се објави во
“Службен гласник на општина Василево”.
Бр.09-1812/1
22.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

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