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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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Се прогласува Решение за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-

Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
 

 

 

 

Бр.08–1552/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

 

 

 

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

 

    Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа("Службен весник 

на РМ"  бр.5/02) член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен 

гласник на општина Василево“ бр. 12/2020) и член 113 од Деловникот на Советот на општина 

Василево("Службен гласник на ОВ"  бр.01 / 07), Советот на општина Василево на својата 

редовна седница одржана на 23.12.2020 година го донесе следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за формирање на привремена Комисија  за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на 

Советот на општина Василево за 2021 година 

 

 

Член 1 

 

   За членови на Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на 

општина Василево за 2021 година се избираат: 

 

  - Блаже Коцев - претседател 

  - Христина Гошева - член 

  - Сања Стојанова - член 

  - Марјанчо Трајков - член 

  - Тони Малчев - член 

 

 

Член 2 

 

   Оваа Решение влегува во  сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

општина Василево“.                                                                                           
 

 

 Б р .08-1552/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               Крсте Панев с.р. 

 

 

--------------------------------------------------- 
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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 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД ,, 

Турија “ п.о. Василево за 2021 година, 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1553/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

 

 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 Законот за локална самоуправа (Службен весник на 

РМ бр.05/02), член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на 

општина Василево " бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата седница одржана на 

23.12.2020 година го донесе следниот: 

  

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за давање согласност нa Програмата за работа на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за 2020 

година 

 

 

 

 

1.Советот на општина Василево дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД ,, Турија “ п.о. 

Василево за 2021 година. 

 

2.Составен дел на овој Заклучок е и Програмата за работа на ЈПКД ,, Турија “ п.о. Василево за 2021 

година . 

 

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a ќe се објави во " Службен гласник на ОВ ". 

 

 
      Б р .08-1553/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)  го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 Се прогласува Програмата за изградба и реконструкција на Детски градинки за 2021 

година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 

Бр.08–1554/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

Програма 

за изградба и реконструкција на Детски Градинки за 2021 година 

Со оваа програма се уредува користењето на средствата утврдени во Буџетот на Општина 

Василево за 2021 година за изградба, опремување и одржување на детски градинки за 2021 година 

. 

Со оваа програма се планира продолжување на градежните 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 одМТСП за 2021 година . 

Член 1 

Средствата за реализација на оваа програма сеобезбедени од МТСП, иод Буџетот на 

општина Василево. 

Средствата од Буџетот на општина Василево се во висина од 50.000 денари. 

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. 

Член 3 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина 

Василево . 

 
      Б р .08-1554/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во 

општина Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1555/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 



   Бр.14                Службен гласник на општина Василево            23 Декември 2020г. 

 

6 

 

 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

Програма 

за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2021 година 

1.Вовед 

Во програмата изградбата и реконструкцијата на системите за  водоснабдување како дел 

од  надлежноста  за  комунални дејности за  2021  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 2021 година. 

Општина Василево треба да ги презема потребните активности преку 

програматаЈГ.Реконструкција на системи за водоснабдување во општина Василево 

-Реконструкција на водоводна мрежа во сите населени места -во висина од 500.000 денари, 

-Реконструкција на систем за водоснабдување во с.Седларци- во висина од 400.000 денари 

-Изградба на систем за водоснабдување во с.Висока Маала-во висина од 1.750.000 денари 

-Изградба на нова филтер станица с.Нова Маала, с.Доброшинци и с.Чанаклија 

 

Вкупно: 2.650.000 денари. 

 

 

2.Извршување на Програмата и надзор 

Извршувањето  на  програмата   ќе се  реализира  преку   ЈПКД “Турија” Василево  и  други  

градежни  оперативи  во  договор  по  спроведена  тендерска  постапка. 

Надзор  над  извршувањето  на  Програмата ќе врши Одделение за комунални работи, 

уредување на градежно земјиште и Локален Економски Развој при  општина  Василево  и избран 

надзорен орган.  

 

3.Oваа  Програма   се  доставува до  ЈПКД “Турија” Василево за опфаќање  во нивните 

програми и преземање мерки од нивна надлежност. 

 

4.Оваа  програма  влегуваво сила со денот на  објавување  во  Службен гласник на општина 

Василево. 

 
      Б р .08-1555/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на 

отпадни води во општина Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1556/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 
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----------------------------------------   

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 
Програма 

за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина 

Василево за 2021 година 

 

 Вовед: 

 Во програмата изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни водикако 

дел од надлежноста за комунални дејности за 2021година предвидени се одредени активности за 

кои ќе бидат обезбедени средства преку трансфери од страна на пооделни министерства и од 

сопствени приходи во буџетот за 2021година. 

 

Член 1 

 

 За реализација на наведената програма предвидени се средства од: 

Буџет на општина Василево  

- Буџет на општина Василево                                      5.047.000 денари 

      Вкупно: 5.047.000 денари 

 

 Средствата ќе бидат искористени за изградба на следните капитални објекти: 

 

 

- Изградба на атмосферска канализација од повеќенаменско игралиште Василево до река 

Водочница во висина од   4.400.000 денари 

- Изградба на атмосферски бетонски канал во Чифлик маало с.Градошорци во должина од 

192м во висин од 403.000 денари  

- Изградба на атмосферски бетонски канал во с. Радичево во должина од 95м во висина од 

244.000 денари 

 

Вкупно:                5.047.000 денари 

 

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 влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на општина 

Василево . 
 

      Б р .08-1556/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за спорт, рекреација и манифестации на  подрачјето на 

општина Василево за 2021 година, 
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 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 

 
Бр.08–1557/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  и  

член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

Програма 

за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2021 година 

 

Во оваа програма на предлог на Градоначалникот се опфатени сите активности во областа  

на  спортот  и  културата  во  општина  Василево. Со  подршката  на  спортот  се создаваат  услови  

за  поквалитетни натпреварувања  на  спортските  клубови како  и  поголема  заинтересираност  и 

масовност   на  младите  за  спортски активности.  

Спортот кај  младите   се  повеќе претставува  природна  потреба   за нормален  

психофизички  развој  и 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 поинтензивнакомуникација 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  2021  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  2021  година  (преку  надлежните  

министерства); 

-Трговски  друштва,  јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица; 

-Други извори. 
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5. Распоредување на буџетските средства 

Средствата од Буџетот на општина Василевоза 2021година од  Програмата ЛОО  во  износ  

од  2.635.000  денари,  сеза  следните  активности: 

 

Р.б Назив на активноста Износ во денари 

1.  Велигденски турнир во мал фудбал во с.Василево 50.000  

2.  Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните празници 200.000 

3.  Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево                             40.000 

4.  Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци                            35.000 

5.  Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Василево 25.000 

6.  Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија 15.000 

7.  Турнир во мал фудбал во с.Седларци                                                       30.000 

8.  Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот М.Богородица          50.000 

9.  Турнир  во  кошарка  во  с.Владиевци  по  празникот  

Г.Богородица    

50.000 

10.  Настани по повод Ифтар 30.000 

11.  Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот 30.000 

12.  Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод 

празникот Велигден 

30.000 

13.  Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во с.Радичево 5.000 

14.  Манифестацијта ден на празот 150.000 

15.  Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на НОО 50.000 

16.  Ден на општината 16 Декември 70.000 

17.  Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково                                                        25.000 

18.  Субвенционирање на Фудбалски клуб од Василево                       1.000.000 

19.  Субвенционирање на КУД,Сушевски Бисери,, 200.000 

20.  Субвенционирање на Сите спортски клубови во сите населени 

места во општината 

50.000 

21.  Здружение пинг понгарски клуб со инвалидитет Астарион спорт 

плус 

100.000 

22.  Субвенционирање на Училишен спорт                                                                                                   50.000 

23.  Ангажирање  на  надворешни  лица  за  спреведување  на  сите  

манифестации   

50.000 

24.  Други манифестации кои се одржуваат во општина Василево 100.000 

25.  Здруженија на граѓани 100.000 

26.  Хуманитарни организации 100.000 

27.  ВКУПНО 2.635.000 

 

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  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 Василево. 

 

7.Оваа  програма  влегува  во  сила  со денот на објавување во  Службен  гласник  на 

општина Василево. 
      Б р .08-1557/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               Крсте Панев с.р. 
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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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за локален економски развој на подрачјето на општина 

Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1558/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

Програма 

За локален еконосмки развој на подрачјето на Општина Василево за 2021 година 

Во текот на 2021 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, 

✓ Израбортка 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 

2021година особено за прекугранична сооработка со општини од соседна Бугарија и други 

соседни држави, 

✓ Покривање на трошоците за извршените услуги во областа на надзорот, 

✓ Ревизија. 

 

Член 1 

За потребата од реализација на оваа програма како приходи ќе ги користеме средствата од 

основен буџет и од Министерството за транспорт и врски во висина од:6.600.000 денари 

Член 2 

G1. Поодршка на локалниот економски развој. 

Во оваа програма ќе предвидиме средства за следните активности: 

• Средства за ангажирање на надворешни експерти во наведената област од 200.000 денари, 

• Надзор и надворешно одржување на изградбата во висина од 1.200.000 денари, 

• Ревизија на изработени свои проекти во висина 200.000 денари, 

• Реконструкција на дом на култура во Василево, 

• Ново Владевци – Старо Владевци, 

• Улица во Градошорци инд.зона, 

• Улица во Василево покрај канал за наводнување, 

• Уредување на игралиште во Ангелци во висина од 4.000.000 денари, 

• Партерно уредување на црква Ново Владиевци во висина од 1.000.000 денари. 

 

Член 3 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Василево. 
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      Б р .08-1558/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2021 

година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1559/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

П Р О Г Р А М А 

за заедничка потрошувачка во oпштина  

Василево за 2021 година   

 

I. Општи одредби  

 

Со оваа програма се утврдуваат објектите и активностите за орджување на заедничката 

потрошувачка во Општина Василево за 2021 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:  
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- Локални патишта и улици со вертикална и хоризонтална сигнализација, велосипедски 

патеки, кејови и јавни површини; 

- Гробишта; 

- 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,  

одреден број на контејнери од 1,1 тони. 

 

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 2021 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). 

- 2960 домакинства      х    240 денари    = 710.400  денари 

-  67 правни лица х 240 денари    =              16.080 денари 

                            вкупно  денари. ------------726.480 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 2021 година 

влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на општина Василево . 

  

.  
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      Б р .08-1559/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна 

сигнализација на локалните патишта и улици по населените места во општина Василево во 2021 

година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 
Бр.08–1560/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

 

ПРОГРАМА 

за поставување  на вертикална и хоризонтална сообракајна сигнализација на 

локалните патишта и улици по населени места во општина Василево во 2021 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; 

- 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). 

- Сообраќајни знаци предвидени со сообраќајен проект за улица покрај канал за 

наводнување и тоа: (103.1)Опасна кривина на лево (парче 1);(103.2)Опасна 

кривина на десно (парче1);(105.1)Крстосување со спореден пат од лева страна 

 (парче 1);(105.2)Крстосување со спореден пат од десна страна  (парче

 1);(202)Задолжително запирање  (парче 4);(235(20))Ограничување на брзина 

на движење на 20Км/ч (парче3);(306)Пат со првенство на минување (парче2);(505 

(50м))Дополнителна табла (парче2)  

Населено место Пиперево: 

- Пред  училиштето во Пиперево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден 

и  
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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. 

- Сообраќајни знаци предвидени со сообраќајен проект за улица кон индустриска зона и 

тоа: (105)Крстосување со спореден пат под прав агол (парче1); (105)Крстосување со 

спореден пат под прав агол (парче1);(201)Крстосување со пат со првенство на 

минување (парче1);(202)Задолжително запирање (парче1);(208)Забрана за сообраќај на 

товарни моторни возила (парче1);(235(20))Ограничување на брзината на движење на 

20Км/ч (парче2);(306)Пат со првенство на минување (парче4); (354)Слеп пат 

(парче1);(504.1)Дополнителна табла (парче 3); (505 (50м))Дополнителна табла 

(парче1);(505 (430))Дополнителна табла  (парче 1)  

    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. 

Населено место Владевци: 
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- Сообраќајни знаци предвидени со сообраќајен проект за локален пат Старо Владевци – 

Ново Владевци и тоа: (103.1)Опасна кривина на лево(парче 1);(103.2)Опасна 

кривина на десно(парче1);(202)Задолжително запирање (СТОП) (парче

 11);(235(30))Ограничување на брзината на движење на 30км/ч (парче

 4);(306)Пат со првенство на минување(парче8);(352)Пат резервиран за сообраќај на 

моторни возила(парче2);(353)Завршеток на пат резервиран за сообраќај на моторни 

возила (парче 1);(360)Назив на населено место(парче1);(360)Назив на населено 

место (парче 1);(361)Завршеток на населено место(парче1);(361)Завршеток на 

населено место(парче1);(363)Патоказ кон Ново Владевци во лево(парче1);(363)Патоказ 

кон Ново Владевци во десно(парче1);(504.1)Дополнителна 

табла(парче1);(504.2)Дополнителна табла(парче5); (9.01)Столбчиња за покажување 

насоки(парче56).  

    

 

2. Хоризонтална ( вештачки издадености ) сообракајна сигнализација се предвидува да се 

постави на локалните улици во општина Василево во населените места и тоа:  

- 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 програма зависи од приливот на 

финансиските средства. 

 

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на општина 

Василево . 

  
      Б р .08-1560/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Се прогласува Програмата за одржување на локалните патишта и улици во општина 

Василево за 2020/2021 година во зимски услови, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1561/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

П Р О Г РА М А 
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За одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2020/2021 година во 

зимски услови 

 

1.ОПШТ ДЕЛ 

 

Со оваа Програма се предвидува обемот, динамиката и начинот и одржувањето на 

локалните патишта и улиците во населените места во општина Василево во зимски услови за 

2020/2021 година. 

 Во оваа програма нема да биде опфатен магистралниот пат А-4 кој минува низ нашата 

општина од с.Дукатино до с.Добрејци и регионалниот пат од А-4 до Културен дом Василево 

бидејќи ингеренциите за зимско одржување на магистралните и регионалните патишта спаѓаат во 

надлежност на ЈП "Македонија пат" – Скопје подружница Штип – испостава Струмица. 

 Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и 

функционирање на сите правни и физички лица преку: 

- Дефинирање на работите и обврските за сите учесници со нејзината реализација; 

- Определување на обемот на работите и нивото на чистење на снегот и голомразицата од 

коловозните по вршини; 

- Определување на потребните финансиски средства. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

 

Преку организационата поставеност на учесниците ќе бидат дефинирани работите и 

задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма. 

 Општина Василево 

- Ја изготвува Програмата; 

- СклучувадоговорисофирмизареализирањенаситеактивностипредвиденисоПрограмата; 

- Врши стручен надзор во извршувањето на Програмата; 

- Преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и 

обврските на учесниците; 

- Учествува во финансирањето на активностите; 

ПретпријатиесокоеопштинаВасилевоимасклученодоговорзареализацијанапрограмата; 

- Ја реализира програмата во целост; 

- Врши набавка и складирање на сол и песок и се грижи за правилно и навремено расфрлање; 

- Организира редовна приправност со потребна опрема алат, резервни делови и стручен 

кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација; 

- Врши посипување на сол и песок; 

- Го расчистува снегот од коловозните ленти во населените места; 

- Гипрочистуваглавнитеодводнипропустизаприфаќањенавишокотводаодобилниврнежинад

ожд и снег; 

- Врши сечење и отстранување на паднати дрвја и гранки од коловозите и тротоарите. 

 

Други учесници 

- ЕВН – Струмица ги расчистува нивните објекти и електроинсталациите од обилни снегови.  

- Т-хоме ги расчистува нивните објекти и телефонските инсталации; 

- Другите кабловски оператори ги расчистува нивните објекти и телефонските инсталации. 

- Претпријатијата, училиштата и граѓаните сопственици или корисници на згради и 

простории (продавници, самопослуги, ресторанти, кафебарови, флиперџилници и друго) 

превземат мерики за чистење на снегот предсвоитео бјекти. 

- Граѓаните, сопственици на индивидуални стабени објекти го чистат снегот и 

голомразицата од тротоарите и приодните места пред своите стамбени објекти. 

МВР Струмица – Сообраќајна полиција го контролира и регулира сообраќајот на сообраќајниците 

и секогаш ќе биде во непосредн аврска со сите задолжени субјекти за реализација на оваа 

Програма, преку контакт телефон 354 - 444 и 070-310-110 – Градоначалник на општина Василево, 

Марјан Јанев, и директорот на ЈПКД Турија Василево, Зоран Георгиев, телефон 078/285-391. 

 

3.ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ 

 

Обемот на одржување на улиците во населбите зависи од: 

- Густината на населението; 
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- Фреквенцијата на луѓе и моторни возила; 

- видот и бројот на инфраструктурните објекти; 

- коловозните ленти како улици за оспособување севкупно 15 км во 15 населени места; 

- коловозните ленти како локални патишта за оспособување севкупно 37 км. 

Расчистувањето на коловозните површини ќе се одвива по приоритетна листа. 

 

4.  ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА 

За имско одржување на улици во населбите и локалните патишта во општина Василево 

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците и на локалните патишта во зимски услови 

при врнежи на снег и голомразица потребно е зимско одржување. 

Одржувањето ќе се извршува со машинско чистење на снегот од Коловозот, расфрлање на 

сол и песок по отстранувањето на снегот и рачно чистење на одредени места. 

Според важноста на локалните патишта и улици интензитетот на сообраќајот и 

местоположбата на истите, тие можат да се поделат во 2 приоритетни групи на одржување. 

 

Прв приоритет 

 

Во првата приоритетна група спаѓаат сите локални патишта и главните улици во населбите 

кои овозможуваат влез и излез. 

Тоа се:  

 

- Од Магистрален пат А-4 - до с. Седларци кој минува низ населените места Градошорци и 

Ангелци; 

- Од Магистрален пат А-4 - до с. Нова Маала кој минува низ село Доброшинци; 

- Од локален пат Доброшинци – Нова Маала до с. Чанаклија; 

- Од локален пат во с. Доброшинци до с. Висока Маала; 

- Од културен дом во Василево до ОУ "Герас Цунев" во с. Пиперево; 

- Од Магистрален пат А-4 – до центарот на с. Дукатино; 

- Од Магистрален пат А-4 – до центарот на с. Радичево; 

- Од Магистрален пат А-4 – до центарот на с. Владевци; 

- Од Магистрален пат А-4 – до центарот на с. Сушево; 

- Од културен дом во с. Градошорци до центарот на с. Едерниково; 

- Од с.Гечерлија до центарот на с. Чанаклија; 

- Од клучката пред с.Едерниково до влезот во с.Требичино. 

 

Втор приоритет 

Во втор приоритет спаѓаат улиците низ населените места кои водат до виталните објекти: 

училишта, амбуланти, гробишта и бунарите за вода. 

Во оваа приоритетна група влегуваат: улиците во : 

1.Василево 

 - улицата од училиштето, покрај отворениот канал; 

-од поштата до Стадион Цар Самоил 

-од културниот дом до 11 Септември 

-од училиштето до МисСтон. 

2.Градошорци 

 - улицата од центарот до Чифликот 

-улицата од главниот пат до училиштето 

-улица 6 ( Варваричка маала) 

-улица 5 индустриска зона Градошорци кон Фоликом 

3.Пиперево  

- улицата до гробиштата и спортското игралиште; 

-улицата од центарот до Славе Гоџиров; 

-улицата од центарот до крајот. 

4.Ангелци  

- улицата од главниот пат до гробиштата; 

-улицата од главниот пат до манастирот; 

-улицата од главниот пат до Партиков Андро 

5.Нова Маала 

- улица од центарот до гробишта. 
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6.Сушево 

-од центарот до трафостаница 2 

-улицата покрај поројот од левата страна до гробиштата 

-улица покрај поројот од десната страна  

 

7.Радичево 

-од центарот до гробиштата 

8.Владевци 

-од ценатрот до гробиштата 

9.Дукатино 

  - од центарот до гробиштата 

Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот може да се одвива не 

сметано во сите правци. 

 

 

5. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 

Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа: 

-прва состојба на готовност - е состојбата на присуство на голомразица и снежни врнежи до 20 см; 

-втора состојба на готовност - е состојба на присуство на голомразица и снежни врнежи над 20 см. 

Оспособувањето на коловозите во прва и втора состојба на готовноста го врши ЈП "Турија" 

Василево со кое општина Василево има склучено договор. 

Начинот на организација го врши Директорот на ЈП "Турија" Василево, по наредба на 

Градоначалникот на општина Василево. 

 

6.  ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма се врши од 

средстватаодАгенцијатазадржавнипатиштаспецијалнонаменетизазимскоодржувањеналокалнипат

ишта и улици.  

Се задолжува ЈП Турија Василево веднаш да изврши набавкана 300 кг рсол и песок 10 м3. 

Се задолжува ЈП Турија Василево извршувањето на услугата да го прави со работен налог 

во кој се наведени денот, местото, обемот на работа и количините на потрошен материја. 

Минимални финансиски средства кои се потребни за реализација на програмата се 

400.000,00 денари. 

 

7.  ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И НАДЗОР 

Извршувањето на Програмата го врши општина Василево преку ЈП "Турија" Василево. 

Надзор врз извршувањето на програмата врши Градоначалникот на општина Василево. 

 

8.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на 

општина Василево. 

 
 

 

 

      Б р .08-1561/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 Се прогласува Програмата за активностите на општина Василево во областа на заштитата 

и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2021 година, 
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 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
 

 
Бр.08–1562/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

П Р О Г Р А М А  

за активностите на Општина Василево  во областа на заштитата и спасувањето, 

протипжарната заштита и справување со кризи во 

 2021  година 

 

 

Вовед 

 

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 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 
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во доменот на противпожарната заштота и спасување како и заштита и спасување во услови на 

разни 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; 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Распоредување на финансиските средства: 

  

Ред. 

бр. 

Намена 

 

Износ денари 

1. Надоместок за гориво и масла 10 000 

2. Набавка на заштитна опрема 10 000 

3. Посетување на обуки  10 000 

4. Други активности 10 000 

 Вкупно 40 000 

 

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 од денот на објавување  во Службен гласник на општина 

Василево . 
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      Б р .08-1562/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението 

од заразни болести во 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 
Бр.08–1563/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за  заштита  на  населението  од  заразни  болести 
(„Службен   весник на РМ“   бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15,37/16 и „Службен весник 
на РСМ“ БР.257/20), член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  
бр.5/02)  и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник 
на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

ПРОГРАМА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 2021 ГОДИНА 
Вовед 

Програмата за спроведување на општи  мерки за  заштита  на  населението од  
заразни  болести  е  во  согласност  со член  14 став  2  од  Законот  за  заштита  на 
населението од заразни болести („Службен весник   на   РМ“   бр.66/04, 139/08, 99/09, 
149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на РСМ“ БР.257/20), заштитата на населението 
од заразни болест претставува организирана  општествена активност  со цел   да   се   
спречи појавата или да се намали, отстрани или искорени ширењето  на  заразни  болести. 

За заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се 
применуваат општи и посебни мерки. По потреба се спроведуваат и вонредни мерки. 
Епидемиолошкиот надзор го организираат спроведуваат епидемиолошкитe  служби при 
Институтот за јавно здравје  и регионалните центри за јавно здравје. 

Општите меркиза заштита од заразни болести ги програмираат и планираат 
општините, на предлог на Центрите за јавно здравје. Овие мерки вклучуваат: 

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста   на водата; 
2.Отстранување на отпадните води и цврстите отпадни материи на начин кој 

спречува загадување  на човековата околина; 
3.Обезбедување санитарно- технички  и  хигиенски  услови  во  јавни 

објекти:(училишни и предучилишни установи, објекти за храна, објекти  водоснабдување,  
други  јавни  установи  и други јавни места); 

4.Вршење нa превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
5.Обезбедување на превентивно- промотивни активности за  унапредување на 

здравјето на населението. 
Општите мерки ги организира единицата  на  локална  самоуправа  и  се 

спроведуваат во  согласност  со стандардите   и   постапките   утврдени   со закон за секоја 
дејност одделно. 

Посебни (специфични) мерки за заштита на населението од заразни болести се: 
1. Откривање на заразни болести- поставување дијагноза; 



   Бр.14                Службен гласник на општина Василево            23 Декември 2020г. 

 

22 

2. Лабораториско испитување за утврдување на причинителот на 
заболувањето; 

3. Пријавување  на заразни болести; 
4. Епидемиолошки испитувања; 
5. Превоз,  изолација  и  лечење  на болни од заразна болест; 
6. Карантин и здравствен надзор; 
7. Здравственi прегледи на одредени категории на вработени, како и на лица 

и бацилоносители одредени со закон; 
8. Имунизација и хемиопрофилакса; 
9. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пo епидемиолошки индикации. 

Специфичните мерки за заштита од заразни болести ги планираат и извршуваат 
здравствените работници во референтни здравствени установи, според специфичната 
цел и мерки за кои се регистрирани. 

Во услови на епидемии и катастрофи од поширок размер се спроведуваат и 
вонредни мерки за заштита од заразни болести. Вонредните мерки ги предлага 
Комисијата за заштита од заразни болести. 

Спроведувањето на мерките за заштита на  населението    од    заразни болести и 
средствата  за нивно спроведување  имаат  приоритет  во  однос на  спроведувањето  на  
останатите  мерки за здравствена заштита. 
Активности  
  Со Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на 
финансиски средства за спроведување на општите мерки во спречувањето и сузбивањето 
на заразните и други заболувања на територијата  на општина Василево. 

Општите мерки и активности ги организира и следи општина Василево, во   
соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје-Струмица. За заштита на населението од 
заразни болести во општина Василево, во 2021 година, ќе се спроведат следниве општи 
мерки: 

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата од 
регионалниот водовод и водоводите кои се во сопственост на МЗ; 

2.Обезбедување на хигиено- технички услови во училишните и предучилишните   
установи; 

3.Отстранување на цврстиот отпад, на отпад од вишок на земјоделски производи 
и отпадните  води,  на  начин кој  ќе  овозможи  заштита  на  човековата околина од 
загадување; 

4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиено –технички мерки во населени места и други јавни површини; 

5.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на 
населението. 

1.1  Обезбедување  безбедна  вода за  пиење  и  контрола  на  исправноста  на 
водата од регионалниот водовод Општина Василево во  2021  година  ќе  продолжи врши 
ЈЗУ  Центар    за    јавно    здравје - Струмица. Редовниот мониторинг се спроведува еднаш 
месечно се зимаат примероци од  регионалниот водов од и од водоводите со  кои 
стопанисуваат МЗ. Месечните извештаи за исправност се доствуваат до Општината, од 
кои се гледа исправноста на водата за пиење на регионалниот водовот и на другите 
водоводи во Општина Василево. Доколку извештаите се негативни Општината презема 
мерки кон истите за доведување на водата во исправна состојба за пиење. 

2.1.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишни 
установи.Децата и учениците се најосетливата категорија на население.За заштита на  
нивниот интегритет, а особено од заразна жолтица и други цревни заболувања се вршат 
и редовните контроли на училишните и предучилишните установи од страна на 
санитарниот и здравствен   инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје. Врз основа 
на теренските увиди сите училишта и градинки добиваат извештај за најдената состојба, 
со предлог мерки за подобрување доколку е потребно. Секоја година пред почетокот на 
учебната година се изведува ДДД во училшните  простории и предучилишните установи 
а по потреба и во текот на учебната година 

3.1.Правилно и навремено отстранување на цврст отпад, вишок на производи  од 
земјоделски култури и отпадни води Според Одлуката за комунален ред на општина 
Василево, организираното отстранување на цврст отпад и отпадни води го  врши Јавното 
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претпријатие „Турија “ Василево. Населените места во Општина Василево не се целосно 
покриени со канализациска  мрежа (фекална и атмосферска) и затоа за одредени 
канализациони  мрежи се грижи  Јавното претпријатие „Турија “Василево а за оние  кои  
не  се  под  ЈП,  се  грижат МЗ од населените места од  несовесното користење на 
канализацијата од граѓаните. 
 
Контролни мерки: 
-Изготвување на флаери и плакати за правилна дистрибуција на цврстиот отпад.      
Флаерите да се дистрибуираат со сметките за вода и отстранување на отпадот, а  
плакатите да се постават на регуларни   места   и   на контејнерите за отпад. 

4.1.Спроведување на превентивна дезинфекција,дезинсекција и дератизација  
(ДДД)  во  населени  места и други јавни површини. Законот за заштита на населението 
од заразни болести налага превентивна  дезинфекција, дезинсекција и дератизацја во 
здравствени, училишни, предучилишни и социјални установи, зелени   пазари, 
канализации, депонии и друго. Спроведувањето на ДДД во установите и другите јавни 
објекти ќе се врши   врз   основа на побарувања   или склучени  договори  помеѓу ЈЗУ  и 
ЦЈЗ Струмица или други правни лица што ги исполнуваат условите пропишани со закон и 
прописите  донесени  врз  основа на него и корисниците на овие услуги. Препораки за 
превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација  би биле:вршење на превентивна 
дезинсекција  на  критични точки  во  населени  места  каде  што  има настанато диви 
депонии  на  цврст отпад од  домаќинствата  или  вишок на земјоделски производи 

Р.бр  КРИТИЧНИ МЕСТА 

1. По течението на река Струмечница од с.Дукатино до с.Пиперево 

2. По течението на река Турија од атарот на с.Пиперево до с.Доброшинци 

3. Регионална депонија во Доброшинци 

 
5.1.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на 

населението.Општината во соработка со Центарот за јавно здравје ке го планираат и 
организираат спроведувањето на промоција на здравјето и превенцијата од заразни 
болести. Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и типизирани предавања на  
учениците  од  основното  и  средното образование за заштита од заразни болести. 
Финансирање 

Активностите  утврдени  со  оваа програма  ќе  се  реализираат  со  средства од 
Буџетот на општина Василево за 2021 година, според  програмата  средствата  за 
дезинсекција и дератизација во висина од 250.000,00 денари. Овие средства се поделени  
за  прскање  во  два  турнуса, а праскањето  ќе  се  изведува  авионски  со сите Општини 
од струмичкиот регион. 
Известување 

Известувањето и информирање на граѓаните ќе се врши преку соопштенија   
истакнати на  јавни места, ВЕБ страната на општината, локалните медиуми, соработка на 
општината со  МЗ, здружение на пчелари итн, за точниот термин на акцијата, видот на  
препаратот  и  начинот  на  изведување. 
Мониторинг 

Покрај претставник од локалната самоуправа-комунален инспектор, мониторинг 
над спроведувањето на превентивните активности на општина Василево  за  заштита  на  
населението од заразни болести  ќе  врши  и  претставник од Центарот за  јавно здравје   
како и претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство. 
Завршни одредби 

Оваа  програма  влегува  во  сила  со денот на објавување во  Службен  
гласник  на општина Василево. 

Б р .08-1563/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               Крсте Панев с.р. 

 

 

--------------------------------------------------- 
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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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за социјална заштита во 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 

Бр.08–1564/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за социјална заштита во Општина Василево за 2021 

 

 

ВОВЕД 

 

 Во насока на подобрување на условите на локално ниво во областа на социјалната заштита, 

општина Василево прави напори да во рамките на своите можности да се вклучи посеопфатно 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.СогласнопостојниотЗакон, 

општина Василево во рамките на своите можности ивозависностод потребите на граѓанитеја 

планира и организира и 

спроведувасоцијалназаштитанаграѓанитеодсвоетоподрачјепрекудонесувањесопствениразвојнипр

ограмисогласнососпецифичнитепотреби.  

 

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  

 

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; 
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- 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 се 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. 

  

  Најзастапени од социјално ранливите категории на групи во Општина Василево 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, социјално ранливи 

категории 

потреби % 

1. стари лица без семејна 

грижа 

 

 

 

 

 

-потреба од посета на лекар во 

домашни услови 

-нередовност во снабдување на храна и 

лекови 

-неможност за одржување хигена во  

својот дом 

-чуство на осаменост и отфрленост 

-минимални пензии 

1,84 

2. лица со телесна 

попреченост 

 

 

 

 

 

-постојани приматели на социјална  

парича помош 

-многу малку има запослено лица од  

оваа група и покрај сите услови кои ги 

нуди држават,запослувањето на  

ваквите лица е многу малку 

 

0,87 

3.  

деца со посебни потреби 

 

 

 

 

-обезбедени со социјална парична  

помош 

-потреба од дополнителни услуги 

 

 

 

0,20 

4. децасоеднородителски 

семејства 

- не обезбедени со доволно 

финансиски средства  

0,02 

 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

Финансиските средства потребни за релизација на Програмата за потребите на  граѓаните 

од областа на социјална заштита во Општина Василево за 2021 година, ќе се обезбедат од Буџетот 

на Општина Василево за 2021 година. 

Вкупно обезбедени финансиски средства: 

-од Буџетот на општина Василево ----------------------------------730 000 денари. 

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во 

исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа: 
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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. 

 

 Програматазасоцијалназаштитаза 2021годиќесереализирасоследнатадинамика, 

потребнитесредства и начинотнаобезбедувањенаистатa: 

 

Р. 

бр 

Активности Период Носител Обезбедување на средства   

Вкупно МТСП Општина Донации 

1. Помош на 

ранливи групи 

 

12 м. 

Општина   

70 000 

   

70 000 

Елементарни 

непогоди 

    

70 000 

   

70 000 

Клубови за стари 

лица 

    

70 000 

   

70 000 

Вршење превоз 

на храна за  

народна 

кујна 

   

 

 

 

 

 

 

 

50 000 

   

 

 

50 000 

 

Деца од 

еднородителски 

семејства 

    

 

20 000 

   

 

20 000 

Лица изложени на 

социјален ризик 

    

 

70 000 

   

 

70 000 

2 

 

 

 

Лица со посебни 

потреби 

 

12 м. 

Општина   

30 000 

  

30 000 

 

Лица со телесна 

попреченост  

    

 

50 000 

  

 

50 000 

Подобрување на 

услови за живот 

    

100 000 

 

 

 

100 000 

Посета на 

семејства и 

установи 

    

 

40 000 

  

 

40 000 

3 

Услуги на 

ранливи групи 

 

12м. 

Општина   

50 000 

 

 

 

50 000 

 

Лица со 

здраствени 

проблеми 

 

    

 

 

 

50 000 

  

 

 

 

50 000 

Трибини за 

семејно 

насилство и 

малолетнничка 

деликвенција 

 

 

 

По 

потреба 

   

 

 

 

10 000 

  

 

 

 

10 000 
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Социјални пакети 

    

 

 

50 000 

  

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Програмат за социјалната заштита на Општина Василево за 2021 влегува во сила од денот 

на објавување  во Службен гласник на општина Василево . 

  
      Б р .08-1564/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)  го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за начинот на пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 

Бр.08–1565/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

основа на член 36  од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  
РМ"  бр.5/02)  и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 11/2020), Советот на Општина 
Василево ја донесе следната: 

 
П Р О Г Р А М А 

За начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2021 г. 

 
 
 Програмата   за   начинот    на   пресметување   на   трошоците   за   
уредување   на градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2021 
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; 
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VI. Динамика на извршување на програмата; 
VII. Преодни и завршни одредби. 
 
- 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 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. 
 
 II.Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални 
објекти и инсталации. 
 
 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. 
 
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; 
 
 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 
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 за уредување на градежно земјиште. 
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 Изворите   на   средства,   односно   приходите   за   финансирање   на   
активностите   за реализирање на предвидените работи и објекти по програмата 
за     2021     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. 
 
 
 Во  текот  на  2021  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: 
 
 -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; 
 
  
 
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 
 
 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  
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„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 : 
 
 

 Станбени 
објекти 

Коефицие
нти 

1. Станбени простории 1.0 

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

 
0,2 

2. Логија затворена од три страни 0,4 

 Подлоѓија затворена од две страни 0,3 

 Балкони, тераси 0,2 

 Заеднички проодни тераси 0,2 

3. Помошни простории, остава за гориво, 
котлара, визба 

 
0,3 

4. Трафостаници од 35 Кв во објект и надвор од 
објект 

0,3 

5. Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 
6. Стражарници, управител, простории за одмор 0,5 
7. Паркиралишта и гара1жи 0,1 

 

 Деловни и јавни објекти Коефицие
нти 

1. Простории 1,0 
2. Магазини 0,5 
3. Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3 
4. Тафостаница до 35 Кв во објект и надвор од 

објект 
0,4 

5. Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5 
6. Паркиралишта и гаражи 0,1 
7. Лоѓија затворена од три страни 0,5 
8. Подлоѓија затворена од две страни 0,3 
9. Балкони, тераси 0,4 
10. Отворен наткриен простор 0,3 

 

 Други објекти Коефициенти 

1. Катна гаража 0,05 
2. Спортски покриени објекти 0,5 
3. Спортски отворени објекти 0,3 
4. Гасни станици и базни станици за 50% од 

површината на локацијата 
1,0 

5. Отворени пазаришта за 30% од површината на 
локацијата 

1,0 

6. Базени 0,2 
7. Трафостаници над 35 Кв 1,0 

 За   објеКти   од   група   на   Класи   Г   -   
производство, дистрибуција и сервиси 

 

1 Г1 Тешка и  загадувачка индустрија 0,05 
2  Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,05 
3 Г3 сервиси 0,05 
4 Г4 стоваришта 0,05 
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 Бензинска пумпна станица и нејзини 
придружни содржини (продавници, 
кафетерии и ресторани, авто 
сервиси, авто салони, помошни простории) 

 

1 Продажни простории на бензински пумпни 
станици 

1,0 

2 Услужни простории на бензинските пумпни 
станици 

1,0 

 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 

 

1 Сите простории 0,05 

 
 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 

 

 
  
 
 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 РСМ. 
 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 2021 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 
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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 
 
 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". 
 

      Б р .08-1565/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)  го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за уредување простор на градежното земјиште во руралните 

подрачја на општина Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1566/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

Програма 

за уредување просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина 

Василево за 2021 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. 



   Бр.14                Службен гласник на општина Василево            23 Декември 2020г. 

 

33 

 

Член 1 

А.Подготвителни работи: 

 -Расчистување на имотно-правни односи доколку постојат, 

 -Прибирање на урбанистичка документација и 

 -Изработка на инвестициона-техничка документација (проекти) 500.000 денари. 

 

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: 1.300.000 денари, 

Вкупно: 1.300.000 денари 

 

Член 3 

 

 Уредување на градежно земјиште во населените места во општина Василево 

 1. Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Висока Маала средства од  200.000денари; 

 

2. Изградба на повеќенаменско игралиште во Нова Маала 300.000денари; 

 3.Реконструкција на Дом на културата Василево  

4. Изградба на детско забавен парк во с.Владевци средства од           100.000денари; 

 5.Оградување на училишен двор при ПУ ООУ Гоце Делчев -Ангелци, средства од 200.000 

денари. 

 

Вкупно:    800.000 денари 

  

 

Член 4 

 

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на општина 

Василево . 

  
      Б р .08-1566/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево 

за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
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Бр.08–1567/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

 

Програма 

За изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2021 година 

 

 

Годишната програма за изработка на урбанистички планови на општина Василево за 2021 

година претставува основа за изработка и донесување на Урбанистички планови 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. 

 

1.Планирани активности 

 

1. Урбанистичко планирање 600.000 денари 

 

1. Во текот на 2021 година во општина Василево ќе се изработат следните урбанистички 

планови: 

1.1Урбанистички план за населено место Василево 200.000 денари; 

1.2 Урбанистички план за населени места Градашорци – Ангелци и Владевци 200.000 

денари; 

1.3 Урбанистички план за населено место с.Пиперево 200.000 денари; 

1.4 Урбанистички план вон населено место Добрашинци кај брана Турија 

1.5 Изработка на локална урабнистичко планска документација за дел од  КП  бр.965  м.в 

Бозгалекво КО Нова Маала. 

1.6 Изработка на Детален Урбанистички план за КП бр.2382 КО Василево 

1.7 Изработка на локална урабнистичко планска документацијаза КП бр.1671/1 и КП бр.1695 

КО Василево ВОН Г.Р. 

1.8 Изработка на локална урабнистичко планска документацијаза КП бр.1123, КП бр.1854, КП 

бр.1859 и КП бр.1855 сите во КО Владевцивонг.р. 

1.9 Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1671/1 и КП бр.11695 

ситево КО Василево. 

1.10 Изработка на локално урбанистичко планска документација за КП 1006, КП 1003 и КП 1004 

сите во КО Добрашинци вон г.р. со намена Г – производство, дистрибуција и сервиси. 

 

 

 

 

2. Финансирање 

 

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.3; ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Василево.Средствата за активностите предвидени во точка 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 

немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2021 година и истите ќе се 

обезбедат од физички лица. 

 

 

3. Завршни одредби 

 

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и 

дополнувања. 

НачинотдинамикатанареализацијанаовааПрограмаќезависиодприливотнафинансискитесредства. 
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Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на општина 

Василево . 
      Б р .08-1567/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 

2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1568/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник 
на  РМ"  бр.5/02)  и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина 
Василево ја донесе следната: 
 

 
Програма 

за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2021 година 
  
 Програмата која се однесува на комуналната дејности 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. 
 

Член 1 
 Реализација на програмата ќе зависи од приходите предвидени во буџетот од: 

✓ Надоместокот за заедничка потрошувачка каде се предвидени средства од:                                                                                          
1.000.000 денари, 

✓ Буџет на општина Василево средства во висина од:     2.700.000 денари  
                                                                              Вкупно: 3.700.000 денари                   

 
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 
 
 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,                                                                                
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                                                                                            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, 
                                                                                           Вкупно              700.000 денари 
 
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 
                                 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: 
                                                                                            Вкупно : 2.000.000 денари  
                                                         

 
 

Член 3 

Оваа  програма  влегува  во сила со денот на  објавување  во  Службен 
гласник на општина Василево. 
 

      Б р .08-1568/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)  го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и 

улици за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 

Бр.08–1569/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

П Р О Г Р А М А 

за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2021 година 

 

 Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција, 

одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2021 година е портебата на 
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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 2.000.000 денари. 

- Буџет на општина Василево средства во износ од 2.350.000 денари 

 

Вкупно потребни финансиски средства 7.150.000 денари 

. 

 Предлагам во Програмата за оваа година приоритет да дадеме на следните активности. 

1. Локални патишта  

- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор – Старо Владевци во должина од 

2000  метри, преку Министерството за транспорт и врски. 

- Изградба на улица во Василево покрај канал во дожина од 420 метри, преку 

Министерството за транспорт и врски. 

- Изградба на улица во Градошорци кон индустриската зона, преку Министерството за 

транспорт и врски. 

 

2. Изградба на улици  

- Улица во Василево   400 метри,      -------------------1.200.000 денари 

- Улица во Дукатино 150 метри  ----------------------    450.000 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  50 метри       ----------------------   150.000 денари    

- Улица во Висока Маала  50 метри-------------------   150.000 денари    

- Улица во Ангелци    150 метри  ---------------------    450.000 денари 

- Улица во Радичево 150 метри  ---------------------       450.000 денари 

- Улица во Чанаклија    250 метри  ---------------------  750.000 денари 

- Улица во Доброшинци  150 метри  ------------------   450.000 денари 

- Улица во Едрениково    150 метри  -------------------  450.000 денари 

                                       

            Вкупно за улици:   6.900.000 денари 

 

- Крпење на ударни дупки на асфалтирани локални патишта и улици на подрачјето на 

општина Василево, во износ од 700.000 денари  

                              Вкупно за крпење на ударни дупки: 700.000 денари. 

 

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. 

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на општина 

Василево . 

  
      Б р .08-1569/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)  го донесувам следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за уредување на градежно земјиште во индустриска зона на 

општина Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 
Бр.08–1570/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  

бр.5/02)  и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник 

на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

ПРОГРАМА 

За уредување на градежно земјиште во индустриска зона на 

општина Василево за 2021 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, 

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. 

 

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: 800.000 денари 

Вкупно                                                                        800.000 денари 

 

 

 

Член 3 

 Уредување на градежно земјиште во индустриска зона во Градошорци 
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1. Изградба на улица од Дом на култура до индустриска зона  

Градошорци преку апликација одМинистерство за транспорт и врски 

2. Изградба на водоводна мрежа во индустриска зона:        100.000 денари 

3. Изградба на фекална канализација во индустриска зона: 100.000 денари 

4. Изградба на улица кај Савот:                                                600.000 денари 

Вкупно       800.000 денари 

 

Член 4 

 Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник 

на општина Василево . 
  

      Б р .08-1570/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)  го донесувам следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште 

во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Василево за 2021 

година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1571/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  

бр.5/02)  и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник 

на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

П Р О Г Р А М А 

за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на 

Република Северна Македонијана подрачјето на Општина Василево за 2021 год. 

  

Вовед 

- Општ дел 

 Со донесување на новиот закон за Градежно земјиште (сл.весник на Р.М. бр.15/15, 

44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16, 142/16 и190/16и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 275/19) 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 

градежното земјиште вклучува:право на градење на земјиштето, право на користење, 

пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното 
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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 Република Северна Македонија.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 Република Северна Македонија, 

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 иТрибичино,Нивичино иВарварица кои скоро 

се иселени. Седиштето на Општината е во населбата Василево. 

Како урбанистичка документација со која се вршело уредување на просторот на 

територијата на општина Василево, се располага со податоци за: 

-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, 

-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.  

-Урбанистички план вон населено место – с. Градошорци со Одлука бр. 07-1602/1 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, и 

-Урбанистички план вон населено место с. Владевци со Одлука на Совет 07-1118/1 од 

09.08.2006 година. 

 

Градежна парцела е делод 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. 
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Инфроструктурен објект може да биде подземна или надземна градба за инсталаци 

од комуналната инфроструктура. 

Прометот  на градежното земјиште е слободен. 

Градежното земјиште  сопственост на РСМ може да се отуѓи,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 

РСМ што се наоѓа на територијата на општина Василево дефинирана според 

територијалната организација на РСМ,за време на календарската  2021година. 

За даможе да се врши отуѓување,давање под закупна 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 2021 година се предвидува предмет на 

менаџирање  со геадежното земјиште во сопственост на РСМ да биде градежната парцела 

што се наоѓат на териториите на  населеното место - Градошорци вон населено место. 

-Урбанистички план вон населено место – с. Градошорци донесена со Одлука на 

советот на ОВ бр. 07-1602/1 од 06.11.2006 година, и тоа КП бр.1330/1 МВ Фиданки КО 

Градашорци вон, односно ГП 56 и 57 намена преработка на земјоделски производи. 

 

- 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 Р.М. 

бр.15/15, 44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16, 142/16 и190/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, број 275/19)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 Василевоусвоен од Советот на општина Василево со 

Одлука бр 07-333/1 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. 

 

Урбанистички план вон населено место с. Владевци со Одлука на Совет 07-1118/1 од 

09.08.2006 година. 
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Лица вклучени во изработка на Програмата 

- Бранко Андонов, дипломиран економист, Раководител на одделението за 

комунални работи, урбанизам и ЛЕР; 

- Верче Миткова, дипломиран правник, помлад соработник за нормативно правни 

работи и управување со човечки ресурси; 

- Симона Шонтевска, дипломиранинженер архитект, соработник за уредување на 

градежно земјиште; 

- Горан Андонов, дипломиран инженер архитект помлад соработник за урбанизам, 

- Славе Андонов, дипломиран правник,  виш соработник за подготвување на акти на 

советот и припрема на седници. 

 

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 свето 

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) 

 

-КП бр.1330/1 МВ Фиданки КО Градашорци вон, односно ГП 56 и 57 намена преработка 

на земјоделски производи. 
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- Графички прилог со обележани градежни парцели што ке бидат предмет на менаџирање 

во тоа населено место,идентификувани со број на градежните парцели.

 
А.   Градежни парцели што ќе бидат предмет на оттуѓување по јавно надавање 

 Табела за следните информации 

-Број на градежна парцела56 и 57 

-Вкупна површина на градежна парцела( 1600 + 11366 ) = 12966 м2 

-Намена на земјиштето(основна каласа) 

-Намена на земјиштето(опис)преработка на земјоделски производи 

-Броеви на катастерските парцели во состав на градежната парцела  КП 1330/1 

-Површина за градба( 1600 + 11366 ) = 12966 м2 

-Бруто развиена површина 1 85 23 м2 

-Процент на изграденост70% 

-Коефицент на изграденост 

-Максимално дозволена површина12966 м2 

-Почетна/Утврдена цена по метар квадратен,и  

-Вкупна почетна/утврдена цена 

 

II. Согласно Урбанистички план вон населено место- с. Градошорци (УПВНМ) 

донесен со Одлука на совет ОВ бр. 07-1602/1 од 06.11.2006 година, се предвидени 

поединечни податоци за градежните парцели бр. 56 и 57 кои ке бидат предмет на 

менаџирање и тоа: 
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ГП. Бр. 56 

 
 

Бр. 

ГП 

Вк. 

М2 

Намена КП. 

бр. 

Пов. 

На 

град. 

Бруто 

развиена 

површина 

% на 

изграде. 

Коефиц. на 

изграденост 

Мах. 

површина 

56 1600 Г1-

Прерабо 

1330/1 1600 2286м2 70 % / 2286м2 

 

ГП. бр. 57 

 
 

Бр. 

ГП 

Вк. 

М2 

Намена КП. 

бр. 

Пов. 

На 

град. 

Бруто 

развиена 

површина 

% на 

изграде. 

Коефиц. на 

изграденост 

Мах. 

површина 

57 11366 Г1-

Прерабо 

1330/1 

 

11366 16237м2 70 % / 16237м2 

 

 

Б.Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање долготраен закуп по пат на 

надавање 

- нема 

В.Градежни парцели што ќе  бидат предмет на издавање краткотраен закуп по пат 

на издавање 

- нема 

Г.Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање 

на концесија или јавно приватно партнерство 
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- нема 

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. 

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 моќна 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 оптуѓување на земјиштето. 

 

4.Динамика на реализација на програмата 

- Со цел минимизирањето на финасиските трошоци поврзани со објавата на оглас 

за оптуѓување,се предвидува градежната парцела предвидена за оваа годишна програма за  

оптуѓување во2021година да се изврше еднаш.. 

 

   Пропишување на условите за наддавање. 

- 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 ќеја 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) 

1.000.000 денари 

 

 

 

 

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.Трошоцизапромовирање, односнорекламирањенаградежните локации што  

ке бидат предмет на одтуѓување. 

 

7. Преодни и завршни одредби 
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- 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. 

      - Програмата влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на општина 

Василево. 
  

. 
      Б р .08-1571/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)   го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата 

за основното образование за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
 

Бр.08–1572/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  бр.5/02)  

и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина 

Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 

 

 

О Д Л У К А  

За утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното 

образование 2021 година  

 

Член 1  

Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за распределба на блок дотацијата за основно 

образование. 

 

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. 

 

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. 

 

Член 4 
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Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина 

Василево. 

 
      Б р .08-1572/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20)   го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за основање на заедничко 

јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 
Бр.08–1573/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” број 

5/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево – 

пречистен текст ” бр. 12/20), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната : 

 

Одлука 

за измена и дополнување на Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за 

заловување и третман на бездомни кучиња 

 

 

Член 1 

  

Во членот 8 од Одлуката по зборот  ,, подружница “  се додаваат зборовите ,, за општините 

Гевгелија, Богданци , Дојран и Валандово “  , а се бришат зборовите ,, ако се утврди потреба “ и 

гласи : 

 

 ,, Заедничкото јавно претпријатие се организира како единствено јавно претпријатие со 

можност да формира подружница за општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, за што 

Управниот одбор на претпријатието ќе донесе посебна одлука на која основачите ќе дадат 

согласност “. 

 

 

Член 2 

 

Во членот 11 алинеа 3 од Одлуката по зборот  ,, регион “  се додаваат зборовите ,, на предлог 

на Советите на општините основачи “ и гласи : 

 

 ,, Управниот одбор  на Заедничкото јавното претпријатие се состои од пет (5) члена. Во 

Управниот одбор основачот именува односно разрешува претставници од редот на афирмирани и 

познати стручнаци во областа на предметот на работењето на Заедничкото јавно претпријатие, 

имајќи во предвид соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници. 

Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години. 

Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на Југоисточниот 

плански регион, на предлог на Советите на општините основачи. 
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Член 3 

 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина 

Василево“, а ќе се применува откако сите десет општини основачи ќе донесат одлука за основање 

на Заедничко јавно претпријатие. 

 

 

 

Образложение 

 

 Правен основ за донесување на оваа Одлука е  член 18 став 3 од Законот за меѓуопштинска 

соработка (Сл. весник на РМ бр.79/09) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа  

( Сл. веснник  на РМ бр.05/02) членовите 1, 9 и 10 од Законт за јавните претпријатија (Сл. Весник 

на РМ бр. 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14, 

25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19).  

 
      Б р .08-1573/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               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) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник 

на општина Василево " бр. 12/20) го донесувам следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Се прогласува Програмата за одржување и проширување на уличното осветлување во 

општина Василево за 2021 година, 

 

 

 што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.12.2020 

година. 

 
Бр.08–1574/2                                    Општина Василево 

23.12.2020г.                                Градоначалник 

        Василево                                             Марјан Јанев с.р. 

 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"  

бр.5/02)  и  член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник 

на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната: 
 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

За одржување и проширување на уличното осветлување 

во општина Василевоза 2021 година 

 

 

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 kw по броило. Оваа 

комунална такса се наплака од домакинствата и правните лица заедно со наплатата на 
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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. 

  

 

Моменталната состојба со улично осветлување е дадена во табела. 

 

Ред.

бр. 

Населено место Број на 

домакинства и 

правни лица 

Број на 

светилки 

Просечен број на 

домакинства по 

бр. на светилки  

1. Василево 700 233 3,00 

2. Градошорци 511 187 2.73 

3. Ангелци 249 95 2,62 

4. Пиперево  388 145 2,68 

5. Владевци  177 95 1,86 

6. Сушево 190 110 1,73 

7. Радичево 163 86 1,89 

8. Дукатино  111 84 1,32 

9. Доброшинци  224 98 2,29 

10. Нова Маала 205 125 1,64 

11. Чанаклија 145 48 3,02 

12. Висока Маала 85 36 2,36 

13. Седларци  81 65 1,25 

14. Едрениково 55 43 1,28 

15. Требичино 10 14 0,71 

 ВКУПНО: 3294 1464 2,25 

Поставени сијалични места во индустриски зони 

16.  Индуст. Зона Карбини 33 

столба 

12 33 0,36 

17.  Инд. Зона кон Струмица 

14 столба 

7 14 0,5 

 

 

 

Од табелата се гледа дека во просек доаѓаат  2.25  домаќинство на едно сијалично 

место.  

 



   Бр.14                Службен гласник на општина Василево            23 Декември 2020г. 

 

50 

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 2021 година се планира да се постават нови арматури во населените 

места.  

 

 За реализација на Програмата неопходни се финансиски средства кои се 

предвидени во буџетот на општина Василево. 

 Вкупен износ на финансиски средства се 8.500.000 денари од кои:  

- 3.000.000 ден. За потрошена електрична енергија; 

- 5.000.000 ден. За реконструкција на улично осветлување 

- 500.000 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. 

 

Оваа  програма  влегува  во сила со денот на  објавување  во  Службен гласник на 

општина Василево. 
 

 

 

 

      Б р .08-1574/1                Совет на општинаВасилево 

23.12.2020г.                                  Претседател,  

         Василево                               Крсте Панев с.р. 

 

 

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

                                                                                                                                      
 


	СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК
	НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

	Совет на општина Василево
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е
	Р Е Ш Е Н И Е



