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** *
Член 2
Овие трошоци (како капитални),
исклучиво се однесуваат за изградба и
реконструкција на водоводната мрежа во сите
населени места во општина Василево.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Член 3
Оваа програма стапува во сила
осмиот ден по објавувањето во Службениот
гласник на општина Василево.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за изградба и
реконструкција на водоводната мрежа во
општина Василево за 2019 година

Бр. 08-1651/1
21.12.2018 г
Василево

Се објавува Програмата за изградба и
реконструкција на водоводната мрежа во
општина Василево за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина Василево,
одржана на 21.12.2018 година.

Бр.08-1651/2
21.12.2018 г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
за изградба на системи за одведување и
пречистување на отпадни води во општина
Василево за 2019 година

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:

Се објавува Програмата за изградба на системи
за одведување и пречистување на отпадни води
во општина Василево за 2019 година, донесена
на седницата на Советот на општина Василево,
одржана на 21.12.2018 година

Програма
за изградба и реконструкција на водоводната
мрежа во општина Василево за 2019 година

Бр.08-1652/2
21.12.2018 г.
Василево

Во
програмата
изградбата
и
реконструкцијата
на
системите
за
водоснабдување како дел од надлежноста за
комунални дејности за
2019
година
предвидени се одредени активности за кои ќе
бидат обезбедени средства преку трансфери од
страна на пооделни министерства и од
сопствени приходи во буџетот за 2019 година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:

Член 1
Средствата од оваа програма ќе бидат
искористени за програмата
ЈГ.Реконструкција на системи за
водоснабдување во општина Василево

Програма
за изградба на системи за одведување и
пречистување на отпадни води во општина
Василево за 2019 година

Реконструкција на водоводна
мрежа во сите населени места

Вовед:
Вкупно: 500.000 денари
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Во
програмата
изградбата
и
реконструкцијата
на
системите
за
водоснабдување како дел од надлежноста за
комунални дејности за 2019 година предвидени
се одредени активности за кои ќе бидат
обезбедени средства преку трансфери од страна
на пооделни министерства и од сопствени
приходи во буџетот за 2019 година.

за изградба, реконструкција, одржување на
локални патишта и улици за 2019 година

Се објавува Програмата за изградба,
реконструкција, одржување на локални патишта
и улици за 2019 година, донесена на седницата
на Советот на општина Василево, одржана на
21.12.2018 година.

Член 1
Бр. 08-1653/2
21.12.2018 г
Василево

За реализација на наведената програма
предвидени се средства од:
- Трансфери на средства од МТВ и Буџет на
општина Василево
Буџет
на
општина
Василево
1.300.000 денари

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

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:

Вкупно: 1.300.000 денари
Средствата ќе бидат искористени за
изградба на следните капитални објекти:
-

Изградба на систем за одведување и
пречистување на отпадни
води во
с.Едрениково
100.000 ден.
Изградба
на
дел
од
фекална
канализација Василево 1.200.000 ден.

Програма
за изградба, реконструкција, одржување на
локални патишта и улици за 2019 година
Појдовна основа при изготвувањето на
оваа Програма за изградба, реконструкција,
одржување на локални патишта и улици во
општина Василево за 2019 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
2.300.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од
регистрација на моторни возила во
износ од 500.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од
експлоатација на минерални суровини
средства во износ од 1.400.000 денари.

Вкупно: 1.300.000 ден.
Член 2
Овие трошоци (како капитални),
исклучиво се однесуваат за изградба на системи
за одведување и пречистување на отпадни води
во сите населени места во општина Василево.
Член 3
Оваа програма стапува во сила осмиот
ден по објавувањето во Службениот гласник на
општина Василево.

Бр. 08-1652/1
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Вкупно
потребни
финансиски средства 4.200.000 денари
.
Предлагам во Програмата за оваа
година приоритет да дадеме на следните
активности.
1. Локални патишта
- Реконструкција на локален пат клучка
кај Доброшинци – Брана Турија во
должина од 1000
метри,
преку
апликација од АФПЗРР .
- Реконструкција на локален пат клучка
Мал одмор - Сушево во должина од

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
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2.
-

-

2000
метри, преку апликација од
АФПЗРР .
Реконструкција на локален пат клучка
Мал одмор – Старо Владевци во
должина од 2000
метри, преку
апликација од АФПЗРР.
Изградба на дел од локален пат Нова
Маала - Чанаклија во должина од 1000
метри, преку апликација од АФПЗРР.

За изработка на урбанистички планови во
општина Василево за 2019 година

Се објавува Програма за изработка на
урбанистички планови во општина Василево за
2019 година, донесена на седницата на Советот
на општина Василево, одржана на 21.12.2018
година.

Изградба на улици
Реконструкција и ревитализација на
улица од пошта до црква с. Василево
120
метри,преку
апликација
од
АФПЗРР
Улица во Василево
200 метри----------------------------600.000 денари
Улица во Градошорци 300 метри ----------------------------900.000 денари
Улица во Пиперево
300 метри----------------------------900.000 денари
Улица во Нова Маала 200 метри---------------------------- 600.000 денари
Улица во Сушево
100 метр ------------------------------300.000 денари
Улица во Висока Маала 100 метри------------------------------300.000 денари
Улица во Ангелци
100 метри ----------------------------300.000 денари
Улица во Седларци
100 метри ----------------------------300.000 денари

Бр. 08-1654/2
21.12.2018 г
Василево

--------------------------------------Врз основа на член 20 став 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл.
Весник на РМ’’ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и
163/16), член 36 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02)
и член 21 од Статутот на Општина Василево( „
Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на 21.12.2018 година ја донесе
следната:
Програма
За изработка на урбанистички планови во
општина Василево за 2019 година

Вкупно за улици: 4.200.000 денари

ВОВЕД

Динамиката
за
релизација
на
програмата ке биде во зависност од приливот на
средствата од Агенцијата за државни патишта,
од приливот на средствата од промет на
недвижности и надомест за стекнување на права
за користење на градежно земјиште, како и во
зависност и динамиката на прибирањето на
финансиските средства од надоместокот за
уредување на градежното земјиште во општина
Василево.
Бр. 08-1653/1
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Годишната програма за изработка на
урбанистички планови на општина Василево за
2019 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.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

1.Планирани активности
Ф1. Урбанистичко планирање
денари

** *

1.000.000

1.Во текот на 2019 година во општина Василево
ќе се изработат следните урбанистички
планови:
1.1Урбанистички план за населено место
Василево.............150.000 денари;
1.2Урбанистички план за населени места
Градашорци
–
Ангелци
и
Владевци…………………………………..............
...................…400.000 денари;

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програма
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1.3Урбанистички план вон населено место
Добрашинци
кај
брана
Турија.......................................................................
...................50.000 денари;
1.4Урбанистички план за населено место
с.Пиперево ..........400.000 денари;
1.5
Изработка на локална урабнистичко
планска документација за дел од КП бр.965
м.в Бозгалек во КО Нова Маала.
1.6
Изработка на Детален Урбанистички
план за КП бр.2382 КО Василево
1.7
Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1671/1 и КП
бр.1695 КО Василево ВОН Г.Р.
1.8
Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1123, КП
бр.1854, КП бр.1859 и КП бр.1855 сите во КО
Владевци вон г.р.
1.9
Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1671/1 и КП
бр.11695 сите во КО Василево.

за комунални дејности на подрачјето на
општина Василево за 2019 година

Се објавува Програмата за комунални
дејности на подрачјето на општина Василево за
2019 година, донесена на седницата на Советот
на општина Василево, одржана на 21.12.2018
година.

Бр. 08-1655/2
21.12.2018 г
Василево

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

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:

2.Финансирање
Средствата за активностите предвидени во
точка 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Василево. Средствата за
активностите предвидени во точка 1.6; 1.7; 1.8;
1.9 немаат финансиски импликации на Буџетот
на општина Василево за 2019 година и истите ќе
се обезбедат од физички лица.

Програма
за комунални дејности на подрачјето на
општина Василево за 2019 година
Програмата која се однесува на
комуналната сфера се донесува со цел да се
постигнат одредени ефекти во одржувањето на
улиците, патиштата, локалните депонии,
атмосферската канализација,
гробиштата,
зелените површини,
водоводната мрежа,
урбаната опрема,
парковите со цел
подобрување и унапредување на животната
средина во општина Василево.

3.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. 08-1654/1
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 1
Реализација на програмата ќе зависи од
приходите предвидени во буџетот од:
 Надоместокот
за
заедничка
потрошувачка каде се предвидени
средства
од:
700.000 денари,
 Буџет на општина Василево средства во
висина од: 1.700.000 денари

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Вкупно: 2.400.000 денари

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Член 2
Ј-Трошоци
се
однесуваат
во
надлежноста на комуналните дејности за
одржување на улици, патишта, депонии, канали,
паркови, гробишта и други јавни површини во
општината

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
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Ј20. Одведување и прочистување на отпадни
води во Василево
1.Чистење на канали во Ангелци, Градошорци,
Седларци
100.000 денари,
2.Чистење на канали во Чанаклија,Нова Маала и
Доброшинци 100.000 денари,
3.Чистење на канали во Радичево, Дукатино и
Сушево
100.000 денари,
4.Чистење на канали во Василево и Пиперево
100.000 денари,
5.Чистење на канали во Владевци
100.000 денари,

(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
За локален еконосмки развој на подрачјето
на Општина Василево за 2019 година

Се објавува Програмата за локален
еконосмки развој на подрачјето на Општина
Василево за 2019 година, донесена на седницата
на Советот на општина Василево, одржана на
21.12.2018 година.

Вкупно: 500.000 денари
Ј40 . Јавна чистота
1.Чистење и одржување на диви депонии во
сите населени места 200.000 денари,
2.Чистење и одржување на гробиштата во
населените места 300.000 денари,
3.Чистење, транспорт и метење на улици од
цврст отпад
200.000 денари,

Бр. 08-1656/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Вкупно 700.000 денари
Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:

Ј70. Одржување и користење на паркови и
зеленило
1.Одржување на паркови во
Василево,Пиперево,Ангелци и Градошорци
300.000 ден
2.Одржување на зелени површини во другите
населени места
200.000 ден

Програма
За локален еконосмки развој на подрачјето
на Општина Василево за 2019 година

Вкупно: 500.000 ден

Ј80. Други комунални услуги
1.Посипување и порамнување на локални
земјени патишта и улици во сите населени
места во општина Василево:

Во текот на 2019 година предвидени се
одредени активности од областа на економскиот
развој во повеќе области во општината како што
се :
 поттикнување
на
граѓаните
со
определени обуки за планирање на
свето производство преку современи
мерки на стопанисување
 Израборка на свои проекти за заштита
на живтната средина и конкурирање во
сите невладини организации кои
објавуваат потреба од вакви проекти
 Учество во заеднички проекти во ИПА
фондовите кои ќе почнат да се
спроведуваат во 2019 година особено за
прекугранична соработка со општини
од соседна Бугарија и други соседни
држави
 Покривање
на
трошоците
за
извршените услуги во областа на
надзорот.
 Ревизија.

Вкупно : 700.000 денари
Член 3
Оваа програма стапува во сила осмиот
ден по објавувањето во Службениот гласник на
општина Василево.

Бр. 08-1655/1
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
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Се објавува Програмата за начинот на
пресметување на трошоците за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на Општина
Василево за 2019 година, донесена на седницата
на Советот на општина Василево, одржана на
21.12.2018 година.

Член 1
За потребата од реализација на оваа програма
како приходи ќе ги користеме средствата од
основен буџет од:
2.470.000 денари
Член 2
G1. Подршка на локалниот економски развој
Во оваа програма ќе предвидиме средства за
следните активности
 Средства за набавка на ситен
инвентар,списанија канц. материјал од
50.000 денари ,
 За субвенционирање на заеднички
проекти средства од 100.000 денари
 За изготвување на свои проекти
средства во висина од 1.000.000 денари,
 Средства за ангажирање на надворешни
експерти во наведената област од
500.000 денари,
 Средства за ЗЕЛС и Центарот за развој
на Југоисточен Плански Регион во
висина од 220.000 денари ,
 Надзор и надворешно одражување на
изградбата во висина од 400.000
денари,
 Ревизија на изработени свои проекти во
висина 200.000 денари .

Бр. 08-1657/2
21.12.2018 г
Василево

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

Врз основа на член 95 став 1 од Законот
за градежно земјише (Службен весник на РМ
бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16 ), член 36 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02)
и член 21 од Статутот на Општина Василево( „
Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на 21.12.2018 година ја донесе
следната:
ПРОГРАМА
За начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Василево за 2019 г.

Програмата
за
начинот
на
пресметување на трошоците за уредување
на градежното земјиште на подрачјето на
општина Василево за 2019 год. опфаќа:
I.
Подрачјето со поблиску определување
на земјиштето кое ќе се уредува;
II.
Обемот на уредување и степенот
на
опремување
на
земјиштето
со
комунални објекти и инсталации;
III.
Надоместок за уредување на градежно
земјиште - приходи;
IV.
Намена на средствата - расходи;
V.
Надоместок за експропријација на
земјиште;
VI.
Динамика
на
извршување
на
програмата;
VII.
Преодни и завршни одредби.

Член 3
Оваа програма стапува во сила осмиот
ден по објавувањето во Службен Гласник на
Општина Василево.

Бр. 08-1656/1
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

I.
Подрачјето
со
поблиску
определување на земјиштето кое ќе се уредува
како
градежно
земјиште
се
смета
изграденото и неизграденото земјиште на
подрачјето на општина Василево, а кое се наоѓа
во опфатот на градежниот реон предвиден за
изградба на сите видови објекти според
Генералниот урбанистички план за населба
Василево, Урбанистички документации за
населено место, Урбанистички план вон
населено место,
Локална урбанистичка

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
за начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Василево за 2019 г.
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документација или општ акт и одлуки за
начинот на изградба во населените места кои
немаат урбанистичка документација.
Утврдување на градежното земјиште
надвор од градежниот опфат ќе се врши со
донесување одлука на Советот на општината и
согласност од надлежното Министерство, врз
основа на изработен урбанистички план вон
населено место.

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.Надоместок
земјиште.

II.Обем на уредување и степен на
опремување на земјиштето со комунални
објекти и инсталации.

за

уредување

на

градежно

Изворите
на
средства,
односно
приходите за финансирање на активностите
за реализирање на предвидените работи и
објекти по програмата за 2019 година се
од надоместокот за уредување на градежното
земјиште.
Висината
на
надоместокот
на
трошоците за уредување на градежно
земјиште
се определува со програмата за
уредување на градежно земјиште за тековната
година.
Надоместокот
на
трошоците
за
уредување на градежно земјиште се утврдува по
метар квадратен (М2) нето корисна стамбена
или деловна површина што ќе се гради,
согласно заверената техничка документација Главен проект за изградба, а се наплаќа
пред издавање на Одобрението за градба.

Под обем на уредување и степен на
опремување на градежното земјиште се
подразбираат :
1.
Подготвителни работи
Прибавувување
изводи
од
урбанистички планови
Прибавување услови за планирање на
просторот
Изготвување
и
донесување
на
урбанистички планови
Геодетско снимање и изработка на
геодетски подлоги;
Изготвување
на
елаборати
за
расчистување на имотно-правни односи;
Расчистување на имотно - правни
односи;
Изработка на инвестиционо техничка
документација.

Во текот на 2019 година висината на
надоместокот
за
населбите
Василево,
Ангелци, Градашорци, Пиперево, Владевци,
Сушево и Нова Маала кои имаат Генерален
урбанистички
план,
урбанистичка
документација за населено место или општ акт
ќе изнесува:

2.
Обемот на уредување на градежното
земјиште, односно степенот на опремување со
комунални инсталации опфаќа:
Изградба на улици;
Изградба на улична водоводна Мрежа
Изградба на улична фекална и
атмосверска
канализациона
мрежа
и
прочистување на отпадни води
Изградба и одржување на улично
осветлување;
Озеленување на јавни површини;

-за

индивидуални

стамбени згради
200,оо ден.

-за помошни објекти
100,оо ден.
-за
јавни
објекти
600,оо ден.
-за деловен простор
600,оо ден.
-за пренамена на објект од станбен во
деловен простор се плаќа разликата на цената
од
станбен во деловен простор;
-Кога се руши објектот
се плаќа
надоместок само за разликата помеѓу
површината на објектот кој се руши и новиот
објект што се гради;

Степенот
на
уредувањето
и
опремувањето на градежното земјиште ќе се
врши од средствата добиени како надоместок
за уредување на градежното земјиште
утврден со оваа Програма 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
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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
во деловен простор
-кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата помеѓу површината на објектот
руши и новиот објект што се гради

станбен
кој

се

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
Надоместокот на трошоците за уредување на градежно земјиште се утврдува по метар квадратен
(М2) нето корисна стамбена или деловна површина што ќе се гради, согласно заверената техничка
документација - Главен проект за изградба, 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, а се наплаќа
пред издавање на Одобрението за градба.
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

Коефициенти
1.0
0,2

2.

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
6
7

Трафостаници од 35Кв во објект и надвор од објект
Скалишен простор и заеднички комуникации
Стражарници, управител, простории за одмор
Паркиралишта и гаражи

0,3
0,3
0,3
0,5
0,1

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

Коефициенти

10

0,4
0,3
0,2
0,2

Br.13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
2
3
4

1
2

1

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

21 декември 2018г.

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 teшka и zagaduva;ka industrija
G2 lesna и nezagaduva;ka industrija
G3 servisi
G4 stovariшta
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

0,05
0,5
0,3
1,0
1,0
0,2
1,0
0,05
0,05
0,05
0,05

1,0
1,0

0,05

Корисниците на градежно земјиште кои ги немаат регулирано своите обврски, односно имаат изградено
објекти без платен надоместок за уредување градежно земјиште или се утврдени разлики во изградената
површина, ќе платат надоместок по цена што важи на денот на регулирањето на потребната документација,
доколку објектот се вклопува во урбанистичкиот план.
Во случај на поголема инфлација во текот на годината, корекција на висината на надоместокот ќе
изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од заводот за статистика
на РМ.
Градоначалникот на општината, 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 2019 година од надоместок за уредување на градежно земјиште ќе бидат ослободени сите
јавни служби основани од општина Василево.

IV.Намена на средствата - расходи
Средствата уплатени по основ на надоместок за уредување на градежно земјиште ќе бидат наменети
за уредување и опремување на градежното земјиште во населеното место од каде се уплатени согласно
програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Василево.

V.Надоместок за експропријација на земјиште

За расчистување на имотно-правните односи при пробивање на улици во 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 на сопствениците ќе им се исплаќа надоместок
во висина од 600,оо ден/м2, во населените места надоместокот за експропријација ќе се исплаќа во
висина од 300 ден/м2

VI.Динамика на извршување на програмата
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Програмата за уредување на градежно земјиште ќе се реализира во зависност од остварувањето на
приливот на средствата.

VII.Преодни и завршни одредби
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на
општина Василево".

Бр. 08-1657/1
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и
член 39 став 1 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
и 9/10) Градоначалникот на Општина Василево
донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за
одржување и проширување на уличното
осветлување
во општина Василевоза 2019 година

содржани во Законот за локална самоуправа,
Законот за комунални дејности и Законот за
комунални такси, како и со Одлуката за
комунален ред на опшптина Василево.
Средствата
за
финансирање
на
одржување и проширување на уличното
осветлување се предвидени во буџетот на
општина Василево во програмата Ј3 – јавно
осветлување, и од комуналната такса за улично
осветлување регулирана со Законот за
комунални такси ( СЛ. Весник на РМ 92/07) која
изнесува 25 књ по броило. Оваа комунална
такса се наплака од домакинствата и правните
лица заедно со наплатата на потрошената
електрична енергија. Овие средства ги прибира
ЕВН – КЕЦ – Струмица и истите месечно ги
уплака на сметка на општина Василево.
Бројот на иматели на броила од
категоријата потрошувач - домаќинства во текот
на годината е променлив, бидејќи во текот на
годината има ново пријавени домаќинства, а
има и домаќинства кои се одјавуваат бидејќи
имаат сезонска потреба од електрична енергија
за време додека се вратени од странство.
Моментално на територијата на
општина Василево има регистрирано
3159
потрошувачи од кои 3103 се активни
домаќинства и 191 деловни субјекти.
Во нашата програма ќе ги опфатиме
сите 3.294 активни броила.
Во општина Василево мрежата за јавно
осветлување се напојува од 29 трафостаници во
кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување
опремени со броила за мерење на потрошената
електрична енергија.

Се објавува Програмата за одржување и
проширување на уличното осветлување во
општина Василево за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина Василево,
одржана на 21.12.2018 година.
Бр. 08-1658/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:
ПРОГРАМА
за одржување и проширување на уличното
осветлување
во општина Василевоза 2019 г.
Врз основа на член 21 точка 13 од
Статутот на општина Василево, обврска на
Советот е да донесе Програма за јавното
осветлување.Поконкретни одредби кои се
однесуваат на оваа комунална дејност се

Моменталната состојба со улично осветлување
е дадена во табела.
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Ред.
бр.

Населено место

Број на
Број на
домакинства и
светилки
правни лица
700
226
511
169
249
88
388
130
177
95
190
100
163
82
111
80
224
87
205
103
145
46
85
30
81
65
55
43
10
10
3294
1354
Поставени сијалични места во индустриски зони
Карбини 33
12
33

Просечен број на
домакинства по бр.
на светилки
3,10
3,00
2,83
2,98
1,86
1,90
1,99
1,39
2,57
1,99
3,15
2,83
1,25
1,28
1,00
2,43

7

0,5

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

Василево
Градошорци
Ангелци
Пиперево
Владевци
Сушево
Радичево
Дукатино
Доброшинци
Нова Маала
Чанаклија
Висока Маала
Седларци
Едрениково
Требичино
ВКУПНО:

16.

Индуст. Зона
столба
Инд. Зона кон Струмица 14
столба

17.

14

0,36

Од табелата се гледа дека во просек доаѓаат 2.43 домаќинство на едно сијалично место. Најдобра е
состојбата во следните населени места Требичино, Дукатино, Едрениково, Седларци, Радичево, Владевци,
Сушево, Нова Маала, добра во Ангелци, Пиперево, Доброшинци и Висока Маала а полоша во населеното
место Василево, Градошорци и Чанаклија.
При поставувањето на новите светилки основен критериум ќе биде бројот на броила (домаќинства) и
должина на населеното место, односно густина на населеност.
Во текот на 2019 година се планира да се постават нови арматури во населените места.
Табела 2
Ред
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Населено место

Број на
домаќинства

Линии
(во метри) кабел

700
511
249
388
177
190
163
111
224
205
145
85
81
55
10

Нови
сијалични
места
10
6
5
4
4
3
2
1
3
2
6
5
2
2
/

Василево
Градошорци
Ангелци
Пиперево
Владевци
Сушево
Радичево
Дукатино
Доброшинци
Нова Маала
Чанаклија
Висока Маала
Седларци
Едрениково
Требичино
Инд.зона кон Карбино 33
столба
Инд.зона кон Струмица 14

/

5

1000

13

2000
1000
400
200
300
400
300
150
200
400
600
400
400
200
/
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18.

столба
Реконструкција на мрежа ЕВН
КЕЦ
ВКУПНО:

/

5

1000

/
3294

/
65

20000
28950

Со вака извршеното проширување во општина Василево сметаме дека јавното осветлување ќе ги задоволи
потребите на граѓаните, бидејќи за 3294 корисници би имало 1419 сијалични места или на секои 2.32
домаќинства доаѓа 1 сијалично место.
Сметаме дека вака поставеното јавно осветлување треба да настојуваме да го одржуваме во исправна
состојба.
За реализација на Програмата неопходни се финансиски средства кои се предвидени во буџетот на
општина Василево.
Вкупен износ на финансиски средства се 6.000.000 денари од кои:
3.000.000 ден. За потрошена електрична енергија;
2.000.000 ден. За тековно одржување и
1.000.000 денари за набавка на материјали
Реализацијата на Програмата за улично осветлувае и нејзината динамика најмногу зависи од
процентот на наплата односно од прибирањето на изворните приходи од домакинствата и правните лица.

Бр. 08-1658/1
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и
163/16), член 36 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02)
и член 21 од Статутот на Општина Василево( „
Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на 21.12.2018 година ја донесе
следната:

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
за поставување на вертикална и
хоризонтална сообракајна
сигнализација на локалните патишта
и улици по населени места во
општина Василево во 2019 година

П Р О Г Р А М А
за поставување на вертикална и
хоризонтална сообракајна сигнализација на
локалните патишта и улици по населени
места во општина Василево во 2019 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;

Се објавува Програмата за поставување
на вертикална и хоризонтална сообракајна
сигнализација на локалните патишта и улици по
населени места во општина Василево во 2019
година, донесена на седницата на Советот на
општина Василево, одржана на 21.12.2018
година.

Бр. 08-1659/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 52 точка 3 од
Законот за јавните патишта (Сл. весник на РМ
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11,
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14,
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На локален пат на клучка кај
дом на култура во Василево знак „задолжително
запирање“ (202);
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);

21 декември 2018г.
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
- Доброшинци - пред училиштето од
двете страни
- Нова Маала - пред училиштето од
двете страни
- Старо Владевци - пред
училиштето од двете страни и
- Едрениково - пред училиштето од
двете страни
За реализација на програмата се
потребни финансиски средства во износ од
50.000 денари.
Овие финансиски средства ќе
се наменат за:
- Хоризонтална (вештачки издадености)
сообракајна сигнализација-------20.000 ден.
Вертикална
сообракајна
сигнализација--------------------------30.000
ден.
Средства за реализација на програмата ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Василево,
Начинот и динамиката на реализацијата на оваа

15

Br.13

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

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. 08-1659/1
21.12.2018 г
Василево

спречување
на
појава
на
телесни
деформитети.
2. Цели
Основни цели на оваа Програма се:
- Остварување учество на Општина Василево
во
организирањето,
одвивањето
и
збогатувањето на спортскиот и културниот
живот во општината, во согласност со
потребите и интересите на граѓаните;
- Унапредување на условите и можностите за
остварување на спортските
активности
на
децата
и
младината,
спортистите и на спортско-рекреативните
активности на граѓаните;
- Создавање услови за реализирање на
спортско-рекреативните
активности
на
граѓаните, особено младите и здруженијата на
граѓани од областа на спортот;
-Создавање услови за реализирање на
манифестациите кои се традиција во општина
Василево.
3. Активности
Активностите Општина Василево ќе
ги насочи кон поттикнување, поддржување и
помагање на остварувањето на целите на оваа
Програма.
Ќе се спроведуваат активности за:
Поддржување
на
иницијативите
и
активностите за одвивање и развој на
спортски дисциплини.
-Овозможување поинтензивна комуникација
на спортистите и нивните здруженија, со
спортистите од други градови и региони.
-Заживување на спортските манфиестации со
традиција за кои постои интерес кај граѓаните,
спортските манифестации и спортистите од
странство;
-Поддржување на сите културни манифестации
со традиција за кои постои интерес кај
граѓаните
4.Финансирање
Активностите
предвидени во оваа
Програма, ќе се финансираат од средства на
Буџетот на општина Василево за 2019
година, спонзорства и донации.
-При реализација на Програмата, Општина
Василево ќе ги поддржува организаторите на
манифестации при
спроведувањето
на
нивните
активности
за
обезбедување
финансиски средства и друга помош од:
-Буџетот на Република Македонија за 2019
година (преку надлежните
министерства);
-Трговски друштва, јавни претпријатија,
фондации и други правни и физички лица;
-Други извори.
5. Распоредување на буџетските средства
Средствата од Буџетот на општина
Василево за 2019 година од Програмата ЛОО
во износ од 2.365.000 денари, се за следните
активности:

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
за спорт , рекреација и манифестации на
подрачјето на општина Василево за 2019
година
Се објавува Програмата за спорт ,
рекреација и манифестации на подрачјето на
општина Василево за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина Василево,
одржана на 21.12.2018 година.
Бр. 08-1660/2
21.12.2018 г
Василево

21 декември 2018г.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:
Програма
за спорт , рекреација и манифестации на
подрачјето на општина Василево за 2019
година
Во оваа програма на предлог на
Градоначалникот се опфатени сите активности
во областа на спортот и културата во
општина Василево. Со подршката на спорот
се
создаваат
услови
за
поквалитетни
натпреварувања на спортските клубови како
и поголема заинтересираност и масовност на
младите за спортски активности.
Практикувањето на спорот особено
кај младите се повеќе претставува природна
потреба за нормален психофизички развој и
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Р.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Назив на активноста
Велигденски турнир во мал фудбал
Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните празници
Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево
Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци
Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија
Турнир во мал фудбал во с.Седларци
Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот М.Богородица
Турнир во кошарка во с.Владиевци по празникот Г.Богородица
Турнир во трка на коњи во Василево по повод Ѓурѓовден
Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот
Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод празникот
Водици
Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во с.Радичево
Манифестацијта ден на празот
Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на НОО
Ден на општината 16 Декември
Учество на карневалски настани
Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково
Субвенционирање на Фудбалски клуб од Василево
Субвенционирање на Одбојкарскиот клуб од с.Сушево
Субвенционирање на Фудбалски клуб ,,Единство’’ од с.Пиперево
Субвенционирање на Сите спортски клубови во сите населени места во
општината
Субвенционирање на Училишен спорт
Ангажирање на надворешни лица за спреведување на сите
манифестации
Други манифестации кои се одржуваат во општина Василево
ВКУПНО

Износ во денари
80.000
200.000
40.000
25.000
15.000
15.000
50.000
50.000
10.000
30.000
15.000
5.000
150.000
25.000
70.000
40.000
25.000
1.000.000
170.000
100.000
50.000
50.000
50.000
100.000
2.365.000

средби, организирани по повод одржувањето
на манифестации.
-Формите на активности за поддршка и
помош на спортските манифестации, ќе се
реализираат од страна Општина Василево и
тоа
по барање
на
организаторот
на
манифестацијата, усогласен со целите на оваа
Програма и расположивите можности на
општина Струмица.

6.Други форми и активности за
подржување и помагање на спортските
манифестации
Други манифестации за остварување
на целите на Прогамата, ќе се поддржуваат и
помагаат особено преку следните форми на
активности:
-Почесно
покровителство
на општина
Василево;
-Доделување награди, пригодни подароци и
слично;
-Обезбедување стручна, техничка и друга
поддршка со кадрите и опремата со која
располага општина Василево;
-Учество на претставниците на општина
Василево на протоколарни и промотивни

7.Оваа програма стапува во сила
осмиот ден по објавувањето во Службениот
гласник на општина Василево.

Бр. 08-1660/1
21.12.2018 г
Василево

** *
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

електрификација и изградба на други помошни
објекти од областа на инфраструктурата.
Степенот на уредувањето ќе се
реализира согласно динамиката на прибирање
на средства од продажбата на градежно
земјиште и од надоместокот за уредување на
градежното земјиште.
Член 1
А.Подготвителни работи
Решавање на имотно правни односи
Изработка на инвестициона - техничка
документација ( проекти ).
Б.Опремување на градежното земјиште со
инфраструктурни објекти:
Пробивање и изградба на улици
Изградба на водоводна и електрична
мрежа
Изградба
на
атмосверска
и
канализациона мрежа
Изградба на други објекти од областа
на инфраструктурата.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
За уредување на градежно земјиште во
индустриска зона на
општина Василево за 2019 година
Се објавува Програмата за уредување
на градежно земјиште во индустриска зона на
општина Василево за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина Василево,
одржана на 21.12.2018 година.
Бр. 08-1661/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Член 2
Уредувањето и опремувањето на
градежното земјиште ќе се врши од средствата
што ќе се прибираат од:
Продажба на државно неизградено
градежно земјиште од: 1.000.000 денари
Вкупно
1.000.000 денари

--------------------------------------Врз основа на член 20 став 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање (
Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16), член 36 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02)
и член 21 од Статутот на Општина Василево( „
Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на 21.12.2018 година ја донесе
следната:

Член 3
Уредување на градежно земјиште во
индустриска зона во Градошорци
1.

Програма
За уредување на градежно земјиште во
индустриска зона на
општина Василево за 2019 година
ВОВЕД:
Оваа програма се донесува со цел
превземање на активности за уредување на
градежното земјиште во индустриската зона
Градошорци и во другите индустриски зони во
општина Василево каде врз база на донесен
детален урбанистички план. Програмата е со
цел да овозможи задоволување на потребите на
градежната оперетива за изградба на деловни и
стопански објекти. Инаку во програмата се
опфатени сите активности поврзани со
расчиствање на имотно правните односи (
особено
со
приватното
земјиште
),
расчистување на постојани инсталации и други
пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на на
реализацијата на програмата.
Со оваа програма се предвидува
поврзување на регионалниот пат
М6,
пробивање и изградба на улици во самата зона,
изградба на водоводна и канализациона мрежа,

2.

3.

4.

Изградба на улица од Дом на
култура до индустриска зона
Градошорци преку апликација од
АФПЗРР
Изградба на водоводна мрежа во
индустриска зона:
100.000
денари
Изградба на фекална канализација
во индустриска зона: 100.000
денари
Изградба на улица во индустриска
зона Градошорци 800.000 денари

Вкупно 1.000.000 денари
Член 4
Оваа прорама стапува во сила осмиот
ден по објавувањето во Службениот гласник на
општина Василево.

Бр. 08-1661/1
21.12.2018 г
Василево
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** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата
за уредување просторот на градежното
земјиште во руралните подрачја на општина
Василево за 2019 година

Се објавува Програмата за уредување
просторот на градежното земјиште во
руралните подрачја на општина Василево за
2019 година, донесена на седницата на Советот
на општина Василево, одржана на 21.12.2018
година.
Бр. 08-1662/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член
21 од Статутот на Општина Василево( „ Службен
гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на
општина Василево на својата седница одржана на
21.12.2018 година ја донесе следната:
Програма
за уредување просторот на градежното земјиште во
руралните подрачја на општина Василево за 2019
година
Вовед:
Програма се донесува со цел за уредување
на просторот во определени места. Програмата е со
цел да овозможи задоволување на потребите на
градежната оператива за изградба и реконструкција
на објекти во населените места. Инаку во
програмата се опфатени сите активности поврзани
со расчистување на постојни инсталации и други
пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на
реализацијата на програмата.
Со оваа програма се предвидува одредени
објекти сопственост на општина Василево да им
се изврши одредена адаптација и прилагодување со
цел да бидат во функција на граѓаните.
Ова се однесува претежно на објектите како
културните домови, школските дворови, и другите

комерцијални објекти кои се сопственост на
општината.
Степенот на реализација на програмата ќе се
реализира согласно динамиката на прибирање на
средствата од буџетот на општина Василево.
Член 1
А.Подготвителни работи:
-Расчистување на имотно-правни односи
доколку постојат,
-Прибирање на урбанистичка документација и
-Изработка на инвестициона-техничка
документација (проекти).
Б.Опремување на објектите со инфраструктура:
-Реконструкција на објекти во месните
заедници (школи културни домови и слично),
-Оградување и заштита на просторот околу
објектите сопственост на општината,
-Изградба на други објекти од областа на
инфраструктурата.
Член 2
Уредувањето и реконструкцијата на објектите
и земјиштето ќе се врши од средствата што ќе се
прибираат од:
Буџетот на општина Василево од:
3.430.000 денари,
Вкупно:
3.430.000 денари
Член 3
Уредување на градежно земјиште во населените
места во општина Василево
1. Изградба на повеќенаменско игралиште во
с.Висока Маала средства од 200.000 денари;
2. Изградба на детско забавен парк во с.Ангелци
средства од
100.000 денари;
3. Изградба на повеќенаменско игралиште во Нова
Маала
300.000 денари;
4.Реконструкција на Дом на културата Василево
и партерно уредување на пешачка патека Мис Стон од
брана Турија до с.Нивичино
2.300.000
денари;
5.Реконструкција и адаптација на сала на
културен дом во спортска сала на основно училиште
во с.Нова Маала, Општина Василево апликација преку
Биро за регионален развој 430.000 денари;
6. Изградба на детско забавен парк во
с.Владевци средства од
100.000 денари;
Вкупно:

3.430.000 денари

Член 4
Оваа Програма стапува во сила осмиот ден
по објавувањето во Службениот гласник на општина
Василево.
Бр. 08-1662/1
21.12.2018 г
Василево
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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

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за
активностите на Општина Василево во
областа на заштитата и спасувањето,
протипжарната заштита и справување со
кризи во
2019 година

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

Се
објавува
Програмата
за
активностите на Општина Василево во областа
на заштитата и спасувањето, протипжарната
заштита и справување со кризи во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на општина
Василево, одржана на 21.12.2018 година.
Бр. 08-1663/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 34 и 123 став 4 од
Законот за заштита и спасување („Службен
весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и
83/18), член 36 од Законот за локална
самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02)
и член 21 од Статутот на Општина Василево( „
Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на 21.12.2018 година ја донесе
следната:

Програма
за активностите на Општина Василево во
областа на заштитата и спасувањето,
протипжарната заштита и справување со
кризи во
2019 година

-

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

2. Активности
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 видови

Вовед
Со оваа Програма се остваруваат
заедничките интереси и активности во областа
на заштитата и спасувањето, против пожарната
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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.

2.
3.
4.

- 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;

Бр. 08-1663/1
21.12.2018 г
Василево

1.

Надоместок за гориво и

10 000

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе
РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работата на
овластениот комунален инспектор во 2019
година

Се објавува Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работата на
овластениот комунален инспектор во 2019
година донесен на седницата на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 21.12.2018
година.
Бр. 08-1664/2
21.12.2018 г
Василево

Распоредување на финансиските средства:
Износ
денари

10 000
10 000
40 000

** *

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

Намена

10 000

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 “.

Конкретни програмски активности

Ред.
бр.

масла
Набавка
на
заштитна
опрема
Посетување на обуки
Други активности
Вкупно

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

---------------------------------------
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Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
и 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
21.12.2018 година, донесе

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
и 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
21.12.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за
работата на овластениот комунален
инспектор во 2019 година

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Финансискиот план
на ООУ Гоце Делчев Василево за 2019 година
донесен од Училишниот одбор на ООУ Гоце
Делчев Василево

Член 1
Со овој Заклучок се усвојува Годишната
програма за работата на овластениот комунален
инспектор во 2019 година

Член 1
Советот на Општина Василево дава
согласност на Финансискиот план на ООУ Гоце
Делчев Василево за 2019 година донесен од
Училишниот одбор на ООУ Гоце Делчев
Василево

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Бр. 08-1664/1
21.12.2018 г
Василево

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Бр. 08-1665/1
21.12.2018 г
Василево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за
давање согласност на Финансискиот план на
ООУ Гоце Делчев Василево за 2019 година
донесен од Училишниот одбор на ООУ Гоце
Делчев Василево

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за
давање согласност на Финансискиот план на
ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за
2019 година донесен од Училишниот одбор на
ООУ Атанас Нивичански Нова Маала.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот план на ООУ Гоце
Делчев Василево за 2019 година донесен од
Училишниот одбор на ООУ Гоце Делчев
Василево, донесен на седницата на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 21.12.2018
година.
Бр. 08-1665/2
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот план на ООУ
Атанас Нивичански Нова Маала за 2019 година
донесен од Училишниот одбор на ООУ Атанас
Нивичански Нова Маала, донесен на седницата
на Советот на Општина Василево, одржана на
ден 21.12.2018 година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

22

Br.13

21 декември 2018г.

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

Бр. 08-1666/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Бр. 08-1667/2
21.12.2018 г
Василево

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

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
и 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
21.12.2018 година, донесе

Врз основа на член 162 став 3 од
Законот за основно образование(Службен
весник на РМ бр. 103/2008, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,127/16
и 67/17), член 36 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) и
член 21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 21.12.2018
година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Финансискиот план
на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за
2019 година донесен од Училишниот одбор на
ООУ Атанас Нивичански Нова Маала
Член 1

Одлука
За утврдување на критериуми за распределба
на блок дотацијата за основното образование
2019 година

Советот на Општина Василево дава
согласност на Финансискиот план на ООУ
Атанас Нивичански Нова Маала за 2019 година
донесен од Училишниот одбор на ООУ Атанас
Нивичански Нова Маала.

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат
критериумите за распределба на блок
дотацијата за основно образование.

Член 2
Член 2
Распределба на средствата од блок
дотацијата за основно образование се врши на
следниот начин:
-ООУ Гоце Делчев с.Василево 70%
-ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала 30%
Средствата определени од блок дотацијата за
секое училиште се користат за финансирање на
определени
надлежности
во
основното
образование.

Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.
Бр. 08-1666/1
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Член 3
Распределените средства од блок
дотацијата по основните училишта се
насочуваат преку општина Василево месечно
или
по
динамика
договорена
меѓу
Министерството за финансии и Министерството
за образование и наука.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката
за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотацијата за основното образование
2019 година

Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавување во Службен гласник на
општина Василево.
Бр. 08-1667/1
21.12.2018 г
Василево

Се објавува Одлуката за утврдување на
критериуми за распределба на блок дотацијата
за основното образование 2019 година, донесен
на седницата на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 21.12.2018 година.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
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(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Овој Заклучок влегува во сила од денот
на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Василево.
Бр. 08-1668/1
21.12.2018 г
Василево

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
комисија за прием на повеќе деца од
проектираниот капацитет на ЈОУДГ Прва
радост Василево и утврдување на поблиските
критериуми за прием на деца донесена од
Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост
Василево

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
комисија за прием на повеќе деца од
проектираниот капацитет на ЈОУДГ Прва
радост Василево и утврдување на поблиските
критериуми за прием на деца донесена од
Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост
Василево, донесен на седницата на Советот на
Општина Василево, одржана на ден 21.12.2018
година
Бр. 08-1668/2
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот план за 2019
година на буџетската и самофинансирачката
сметка на ЈОУДГ Прва радост Василево
донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ
Прва радост Василево
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Финансискиот план за 2019
година на буџетската и самофинансирачката
сметка на ЈОУДГ Прва радост Василево
донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ Прва
радост Василево, донесен на седницата на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
21.12.2018 година.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
и 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
21.12.2018 година, донесе

Бр. 08-1669/2
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
и 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
21.12.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на комисија за прием на повеќе
деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ
Прва радост Василево и утврдување на
поблиските критериуми за прием на деца
донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ
Прва радост Василево

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Финансискиот план
за 2019 година на буџетската и
самофинансирачката сметка на ЈОУДГ Прва
радост Василево донесена од Управниот
одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево

Член 1
Советот на Општина Василево дава
согласност на Одлуката за утврдување на
комисија за прием на повеќе деца од
проектираниот капацитет на ЈОУДГ Прва
радост Василево и утврдување на поблиските
критериуми за прием на деца донесена од
Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост
Василево.

Член 1
Советот на Општина Василево дава
согласност на Финансискиот план за 2019
година на буџетската и самофинансирачката
сметка на ЈОУДГ Прва радост Василево

Член 2
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донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ Прва
радост Василево.

проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на
К.П.бр.1765 во КО Василево вон г.р.

Член 2
Член 1
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Василево.
Бр. 08-1669/1
21.12.2018 г
Василево

Се утврдува потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на К.П.бр.1765 во КО
Василево вон г.р. со право на сопственост на
барателот на легализацијата на бесправниот
објект лицето Јашарова Рамизе од Струмица
ул.Климент Охридски бр.380.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

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

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката
за утврдување на потребата од донесување на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на
К.П.бр.1765 во КО Василево вон г.р.

Бр. 08-1670/1
21.12.2018 г
Василево

** *
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Се објавува Одлуката За утврдување на
потребата од донесување на урбанистичкопланска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект на К.П.бр.1765 во КО Василево вон г.р.,
донесен на седницата на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 21.12.2018 година.
Бр. 08-1670/2
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката
За сопствено учество на Општина Василево
За реализација на проектот Уредување на
дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за
зголемен економски развој преку изградба на
Дел од улица 9 во индустриската зона запад
Градашорци , Општина Василево
.

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 4 став 1 од Законот
за постапување со бесправно изградени објекти
(„Службен весник на Република Македонија“
број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), член 36 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) и
член 21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден 21.12.2018
година, донесе

Се објавува Одлуката за сопствено
учество на Општина Василево За реализација на
проектот Уредување на дел од индустриски
зони во ЈИПР, услов за зголемен економски
развој преку изградба на Дел од улица 9 во
индустриската зона запад Градашорци ,
Општина Василево, донесен на седницата на
Советот на Општина Василево, одржана на ден
21.12.2018 година.
Бр. 08-1671/2
21.12.2018 г
Василево

Одлука
За утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

---------------------------------------
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Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06
и 9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
21.12.2018 година, донесе

Се објавува Програмата за третирање
на животните бездомници на подрачјето на
општина Василево за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина Василево,
одржана на 21.12.2018 година.
Бр. 08-1672/2
21.12.2018 г
Василево

Одлука
За сопствено учество на Општина Василево
За реализација на проектот Уредување на
дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за
зголемен економски развој преку изградба на
Дел од улица 9 во индустриската зона запад
Градашорци , Општина Василево

--------------------------------------Врз основа на член 28 од Законот за
заштита и благосостојба на животните
(„Службен весник на РМ“ бр. 149/14), член 36
од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 21 од Статутот
на Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на општина
Василево на својата седница одржана на
21.12.2018 година ја донесе следната:

Член 1
Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за
учество на Општина Василево во проектот
Уредување на дел од индустриски зони во
ЈИПР, услов за зголемен економски развој
преку изградба на Дел од улица 9 во
индустриската зона запад Градашорци ,
Општина Василево. Носител на проектот е
Центар за развој на Југоисточниот плански
регион.
Член 2
Средствата ќе бидат наменети за зголемен
економски развој, преку изградба на Дел од
улица 9 во индустриската зона запад
Градашорци ,Општина Василево, сопственото
учество на општина Василево е 11% и изнесува
628.527,00 а од Бирото за регионален развој
учеството е 5.085.358,00денари
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесување,а ќе биде објавена во ‘’Службен
Гласник на Општина Василево ‘’.
Бр. 08-1671/1
21.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Програма
за третирање на животните бездомници на
подрачјето
на општина Василево за 2019 година
1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
`Со оваа програма се утврдуваат
активностите за третирање на животните
скитници, условите, организацијата и обемот на
извршувањето,
како
и
начинот
на
финансирањето.
За решавање на проблемот поврзан со
зголеменото присуство на животни скитници,
односно за контрола на нивниот број, Светската
организација за заштита на животните, како
еден од начините за третирање на животните
скитници го препорачува хуманиот начин на
третирање на овие животни. Хуманиот начин на
третирање на животните скитници подразбира
стерилизација на здравите животни и создавање
на услови за нивен хуман понатамошен третман
и еутаназија на оние животни кои ги
исполнуваат критериумите препорачани од
Светската организација за заштита на
животните.

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот
за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

2.ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
Активностите за хумано третирање на
животните скитници на подрачјето на општина
Василево подразбираат:
- заловување на животните,
- нивен транспорт до стационарот,
- прием и преглед од овластен ветеринар,
- лабораториско испитување на животните на
одредени болести
- идентификација и водење евиденција,
- стерилизација (овариохистеректомија) и
кастрација (орхиектомија),
- постоперативно сместување и нега

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за третирање
на животните бездомници на подрачјето на
општина Василево за 2019 година
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- вакцинација и дехелментација,
- транспорт на животните до одредено место е
регулирано со договор,
- еутаназија на животни болни и опасни по
средината.

21 декември 2018г.
односно кога животната кондиција е таква што
еутаназијата ќе го превенира страдањето;
-кога темпераментот на животното е таков што
предизвикува
непосредна
опасност
за
околината.
Еутаназираните
животни
се
отстрануваат на еден од законските пропишани
начини и се закопуваат во специјално изградена
гробна јама.

2.1 Заловување и транспорт
Работниците ангажирани за заловување
на бездомните животни се опремени со
соодветна униформа и средства за лична
заштита, како и опрема: соодветно возило и
приколка, јамки и мрежи за заловување, пушка
(сафари) за привремено успивање со средство за
времена парализа - успивање, корпи-кафези за
транспорт, околувратници и водилки, соодветни
средства
и опрема за евиденција
и
идентификација
на заловените животни.
Транспортот од местото на заловување до
стационарот се врши со специјално возило
опремено со соодветна опрема за сместување на
животните.
Униформите и возилото се видно
обележени со натпис:
,, Служба за хуман третман и контрола на
бездомни животни“

2.2.2 Стерилизација (овариохистеректомија и
орхиектомија)
Стерилизацијата
на
женските
и
машките животни се врши после детален
клинички преглед. Сите животни кои по
мислење на ветеринарот, ги исполнуваат
критериумите за операција се оперираат стерилизираат.
По завршената операција, оперираните
животни се сместуваат во болничкото
одделение
каде
што
престојуваат
до
зараснување на оперативната рана. Во
постоперативниот
период
животните
се
сместуваат во наменските кафези, односно
боксови, се врши редовно хранење и се под
постојан надзор од соодветни стручни лица.
Боксовите во стационарот редовно се чистат, се
врши дезинфекција и дезинсекција, а по потреба
и соодветна дератизација на целиот простор на
стационарот.Непосредно пред напуштање на
стационарот
над
животните
се
врши
вакцинација
против
беснило
и
дехелментизација. Одредени животни се
враќаат на приближно истата локација од каде
што претходно биле заловени , обележани со
ушна маркичка.

2.2 Стационар и медицински третман
Стационарот е објект од тврда градба,
(неговата изградба ќе почне на почетокот од
2019 година во атарот на с. Сачево), опремен со
соодветни простории за медицински третман,
како и кафези - боксови за сместување на
животните со капацитет од 100 животни.
Заловените животни се транспортираат
до стационарот каде се врши клинички преглед
при што се одредуваат животните што ги
исполнуваат критериумите за еутаназија. Сите
клинички здрави животни се пренесуваат во
болничкиот дел. Теренската идентификација за
секое заловено животно веднаш се евидентира и
се заведуваат и други податоци за животното
како раса, пол, старост, особени знаци, место на
заловување и др.

3. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Во 2019 година се предвидува
заловување и третирање на околу
5-10
животни месечно, односно околу 120 животни
годишно. Ветеринарниот третман на животните
ќе се реализира преку овластена ветеринарна
институција која претходно има склучено
договор со извршителот на програмата за
спроведување на активностите.
Активностите ќе се одвиваат во три
смени.
Во првата и втората (дневна) смена ќе
се извршуваат редовните обврски за контрола
на централните населени места, согласно
Програмата, но и ќе се интервенира на повик од
граѓани.
Третата (ноќна) смена, во зависност од
временските услови, ќе се одвива навечер и
рано наутро, при што се предвидува контрола
на веќе обработените појаси и повторни
интервенции.

2.2.1 Еутаназија
Еутаназијата ќе се врши:
-во сите случаи кога тоа е утврдено од надлежно
министерство, во согласност со важечките
закони и наредби (епидемии на заразни
болести);
-при дијагностицирање на болести за кои по
мислење на ветеринарот и лабараторискиот
наод, третманот е веројатна причина за
безпотребна болка и страдање;
-при дијагностицирање на болести каде што по
мислење на ветеринарот и лабараторискиот
наод, третманот нема да биде ефикасен за да
овозможи прифатлив квалитет на живот;
-во случај на старост кога, исто така, не може да
се овозможи прифатлив квалитет на живот,

4. ФИНАНСИРАЊЕ
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Финансирање на Програмата се врши
од средства предвидени со Буџетот на општина
Василево за 2019 година. и истите изнесуваат
100.000 денари.
Цените за заловување на животни
скитници и престој во стационарот, како и
Цените за ветеринарниот третман предвидени
со оваа Програма се дефинираат со ценовникот
на најповолниот понудувач, избран со јавна
набавка спроведена ос страна на општина
Василево.

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр. 5/02) и член 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03,
8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на
својата седница одржана на 21.12.2018 година ја
донесе следната:

Програма
за изградба и реконструкција на Детски
Градинки за 2019 година

5. ИЗВРШУВАЊЕ
Извршител на активностите од оваа
Програма ќе биде најповолниот понудувач,
избран со јавна набавка, врз основа на склучен
договор со општина Василево.

Со
оваа
програма
се
уредува
користењето на средствата утврдени во Буџетот
на Општина Василево за 2019 година за
изградба, опремување и одржување на детски
градинки за 2019 година .
Со оваа програма се планира
изведување на градежни работи за изградба на
детска градинка, адаптација на простор за
детски градинки, изведување на градежни
работи за доградба ,реконструкција на простор
за детски градинки и набавка, монтажа на
опрема за детски градинки, во рамки обезбедени
средства од Буџетот на Општина Василево за
2019 година .
Член 1
Дел од средствата за реализација на
оваа програма ќе бидат обезбедени од Буџетот
на Општина Василево .
Член 2
Во оваа програма влегува:
 Изградба на нова детска градинка како
и монтажа и набавка на опрема за
детската градинка во с.Ангелци,
Општина Василево.

6. НАДЗОР
Надзор над извршувањето на оваа
програма врши Градоначалникот на општина
Василево
Инспекциски надзор врши овластениот
комунален инспектор на општина Василево.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа програма влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен гласник на
општина Василево”.
Бр. 08-1672/1
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа
( Службен весник на РМ бр.05/02) и член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе

Член 3
Оваа програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
,,Службен Гласник ,,на Општина Василево.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Програмата за изградба и
реконструкција на Детски Градинки за 2019
година

Бр. 08-1673/1
21.12.2018 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р
** *

Се објавува Програмата за изградба и
реконструкција на Детски Градинки за 2019
година, донесена на седницата на Советот на
општина Василево, одржана на 21.12.2018
година.
Бр. 08-1673/2
21.12.2018 г
Василево

Врз основа на член 50 и член 63 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’бр.5/02), член 53 став 3 од
Статутот на Општина Василево, (,,Службен
гласник на ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе:

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

---------------------------------------
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неограничени овластувања, почнувајќи од
18.12.2018 година.
2.Оваа Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Василево.

РЕШЕНИЕ
за разрешување на вршител на должноста
директор на ЈОУДГ Права радост ВасилевоОпштина Василево
1.Се
разрешува
вршителот
на
должноста директор на ЈОУДГ Прва радост
Василево-Општина Василево Митко Јанев од
с.Сушево поради истек на мандато.
2.Со посебно решение ќе биде
именуван нов вршител на должност директор.
3.Оваа Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Василево.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Согласно член 45 од Законот за
установите (Службен весник на РМ бр.32/05,
120/05 и 51/11) и член 126 од Законот за
заштита на децата (Службен весник на РМ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), Градоначалникот
на општина Василево на ден 18.12.2018 година
го именува за вршител на должноста директор
на ЈОУДГ Прва радост Василево-Општина
Василево Бранко Андонов од с.Василево
вработен
во
општина
Василево,
со
неограничени овластувања
Се задолжува именуваниот вршител на
должноста директор со разрешениот вршител на
должност директор да извршат примопредавање
на правата и должностите, а во согласност со
позитивните прописи.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Согласно член 126 од Законот за
заштита на децата (Службен весник на РМ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), Градоначалникот
на општина Василево на ден 18.06.2018 година
го разрешува вршителот на должноста директор
на ЈОУДГ Прва радост Василево-Општина
Василево Митко Јанев од с.Сушево поради
истек на мандатот, со посебно решение ќе
назначи нов вршител на должност директор.
Се задолжува разрешениот вршител на
должност директор со новоизбраниот вршител
на
должност
директор
да
извршат
примопредавање на прaвата и должностите, а во
согласност со позитивните прописи.

Доставено до:
Бранко Андонов
ЈОУДГ „Прва радост“
архива
Бр. 09-1634/1
18.12.2018 г
Василево

Доставено до:
Митко Јанев
ЈОУДГ „Прва радост“
архива
Бр. 09-1633/1
18.12.2018 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев
** *

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев
** *

Врз основа на член 50 и член 63 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’бр.5/02), член 53 став 3 од
Статутот на Општина Василево, (,,Службен
гласник на ОВ’’бр.04/03,08/06 и 09/10)
Градоначалникот на Општина Василево донесе:
РЕШЕНИЕ
за именување на вршител на должноста
директор на ЈОУДГ Права радост ВасилевоОпштина Василево
1.За вршител на должноста директор на
ЈОУДГ
Прва
радост Василево-Општина
Василево се именува Бранко Андонов од
с.Василево вработен во општина Василево, со
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