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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 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за измена
на распоредот на средства на Буџетот на
општина Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1670/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за измена
на распоредот на средства на Буџетот на
општина Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1670/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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 39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за измена
на распоредот на средства на Буџетот на
општина Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1670/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев 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
39 став 1 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник na ОВ"
бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам
следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Решението за формирање
на привремена Комисија за изработка на
Предлог-Годишна програма за работа на
Советот на општина Василево за 2020
година,

што Советот на општина
Василево го донесе на седницата одржана
на ден 29.11.2019 година.

Бр.08–1671/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 точка 38 од Статутот
на општина Василево("Службен
гласник на ОВ" бр .0 4/ 0 3, бр.0 8/ 06
и бр.1 0/ 06) 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 29.11.2019 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
за формирање на привремена Комисија

за изработка на Предлог-Годишна
програма за работа на Советот на
општина Василево за 2020 година

Член 1

За членови на Комисија за изработка на
Предлог-Годишна програма за работа на
Советот на општина Василево за 2020
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 осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина
Василево“.

Б р .08-1671/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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
39 став 1 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник na ОВ"
бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам
следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за отпис
и расходување на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина
Василево,

што Советот на општина
Василево го донесе на седницата одржана
на ден 29.11.2019 година.

Б р .08-1672/1 Совет на општинаВасилево
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29.11.2019г.                        Претседател,
Василево                 Крсте Панев с.р.

* *  *

Врз основа на член 34 од
Правилникот за сметководство за
буџетите и буџетските корисници
(„Службен весник на Република
Mакедонија” бр. 28/03,62/06 и 08/09 ) и
член 21 од Статутот на општина
Василево („Службен гласник на општина
Василево” бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),
Советот на општина Василево на својата
редовна седница  ја донесе следната

Одлука
за отпис и расходување на основни

средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево

Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на

основните средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево.

Член 2
Отписот и расходувањето на

основните средства и ситен инвентар се
врши на предлог на Комисијата за
вршење на попис на основните средства и
ситен инвентар за 2019 година, поради
нивна дотраеност или неупотребливост.

Член 3
Бројот и видот на отпишаните и

расходуваните основни средства и ситен
инвентар се утврдува по спецификација ,
која е составен дел на оваа Одлука.

Член 4
Отпишувањето и расходувањето

на основните средства и ситниот
инвентар ќе го врши Комисијата за
вршење на отпис на основните средства и
ситен инвентар сопственост на општина
Василево.

Член 5

Комисијата за вршење на отпис
на основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Василево ќе
врши увид во фактичката состојба на
основните средства и ситниот инвентар
кои се предлагаат за отпишување и
расходување.
Комисијата ќе утврди како да се постапи
понатаму со отпишаните и расходуваните
основни средства и ситен инвентар (дали
истите да се отуѓат по пат на продажба,
се употребат за друга намена за
потребите на Општината или се уништат
и исфлат на отпад).
За својата работа Комисијата е должна да
состави Записник и истиот да го достави
до Градоначалникот на општина
Василево.
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Член 6
Донесување на ова Одлука

ќе значи:

- право на евидентирање на
паричната вредност која би
се стекнала со евентуална
продажба на некои основни
средстваи ситен инвентар и
на основните средства и
ситен инвентар што
општината ќе ги употребува
за друга намена за свои
потреби во Буџетот на
општина Василево и

- право на отпишување на
утврдената вредност на
основните средства кои ќе се
уништат и фрлат во отпад од
Буџетот на општина
Василево.

Правото на евиденција и
отпишување на паричната
вредност ќе ја спроведе
Одделението за финансиски
прашања на општина Василево.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила по

објавувањето во „Сл. гласник на
општина Василево” .

Б р .08-1672/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник na
ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката
за утврдување на потребата од

донесување на урбанистичко-
планска документација за
проширување на планскиот
опфат и вклопување на
бесправниот објект-помошен
објект на К.П.бр.2/1 во КО
ДОброшинци вон гр.,

што Советот на општина
Василево го донесе на седницата
одржана на ден 29.11.2019
година.

Бр.08–1673/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 4  став 1 од
законот за постапување со
бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ“бр.23/11;
54/11; 155/12; 53/13; 72/13;
44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и
129/15) и член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на
бесправните објекти во
урбанистичко-планската
документација („Сл.весник на
РМ“бр.56/11) и член 21 од
Статутот на општина Василево,
Советот на општина Василево  ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А

За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-

планска документација за
проширување на планскиот

опфат и вклопување на
бесправниот објект-помошен

објект на К.П.бр.2/1 во КО
ДОброшинци вон гр.

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-
планска документација за
проширување на планскиот
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опфат и вклопување на
бесправните објекти –два
деловни објекти на К.П.бр.2/1 во
КО Доброшинци вон.гр со право
на користење на барателот на
легализацијата на бесправниот
објект,  правно лице  АД
Водостопанство на Р.М. во
државна сопственост, Скопје.

Член 2

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

Б р .08-1673/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник na
ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го
донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката
за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-
планска документација за
проширување на планскиот
опфат и вклопување на
бесправниот објект на К.П.бр.
1529 во КО Ангелци,

што Советот на општина
Василево го донесе на седницата
одржана на ден 29.11.2019
година.

Бр.08–1674/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 4  став 1 од
законот за постапување со
бесправно изградени објекти
(„Сл.весник на РМ“бр.23/11;
54/11; 155/12; 53/13; 72/13;
44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и
129/15) и член 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на
бесправните објекти во
урбанистичко-планската
документација („Сл.весник на
РМ“бр.56/11) и член 21 од
Статутот на општина Василево,
Советот на општина Василево ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А

За утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-

планска документација за
проширување на планскиот

опфат и вклопување на
бесправниот објект  на

К.П.бр.1529 во КО Ангелци

Член 1

Се утврдува потребата од
донесување на урбанистичко-
планска документација за
проширување на планскиот
опфат и вклопување на
бесправниот објект на
К.П.бр.1529 во КО Ангелци со
право на сопственост на
барателот на легализацијата на
бесправниот објект лицето
Бранка Стојковска од Струмица,
ул.Димитар Цветанов бр.17.

Член 2

Оваа Одлука влегува во
сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.
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Б р .08-1674/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за
доставување на предлог на проекти за
изработка на техничка документација  ,,
Градење општински капацитети за
имплементација на проекти “,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1675/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 21 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на Општина Василево на својата
седница одржана на 29.11.2019 година ја
донесе следната:

ОДЛУКА
за доставување на предлог на

проекти за изработка на техничка
документација ,,Градење општински

капацитети за имплементација на проекти “
Член 1

Со оваа одлука како приоритетен
проект за аплицирање во Фондот за
техничка документација ,,Градење
општински капацитети за

имплементација на проекти  ,,за Општина
Василево се утврдува проектот:

 Изработка на основен
проект за реконструкција на
зграда на ООУ,,Гоце
Делчев,, - Василево –
Општина Василево.

Член 2
Средствата заоваа намена во висина

од 5.000 USD кои ќе бидат обезбедени од
Фондот за техничка
документација.,,Градење општински
капацитети за имплементација на
проекти,,

Член 3
,,Градење општински капацитети за

имплементација на проекти,, ќе поддржи и
финансира само еден проект.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со

денот на донесувањето ,а ќе биде објавена
во ,,Службен Гласник,, на Општина
Василево .

Б р .08-1675/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) 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 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1676/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.
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Врз основа на член 162 став 3 од
Законот за основно образование(Службен
весник на РМ бр.103/08,33/10 и 116/10) и
член  21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница ја донесе следната:

О Д Л У К А
За утврдување на критериуми за

распределба на блок дотацијата за
основното образование 2020 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
Оваа одлука влегува во сила осмиот

ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Василево.

Б р .08-1676/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево

(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
изградба и реконструкција на Детски
градинки за 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1677/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од  Статутот  на
општина  Василево  (Службен гласник на
општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и
09/10), Советот на општина Василео ја
донесе следната:

Програма
за изградба и реконструкција на Детски

Градинки за 2020 година
Со оваа програма се уредува

користењето на средствата утврдени во
Буџетот на Општина Василево за 2020
година за изградба, опремување и
одржување на детски градинки за 2020
година .

Со оваа програма се планира
изведување на градежни работи за изградба
на детска градинка,адаптација на простор за
детски градинки,изведување на градежни
работи за доградба ,реконструкција на
простор за детски градинки и набавка,
монтажа на опрема за детски градинки,
средствата ќе бидат обезбедени од МСИП
за 2020 година .

Член 1
Средствата за реализација на оваа

програма ќе бидат обезбедени од МСИП .
Член 2

Во оваа програма влегува:
 Изградба на нова детска градинка

како и монтажа и набавка на опрема
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за детската градинка во с.Ангелци,
Општина Василево.

Член 3
Оваа програма влегува во сила

наредниот ден од денот на објавувањето во
,,Службен Гласник ,,на Општина Василево.

Б р .08-1677/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
изградба и реконструкција на водоводната
мрежа во општина Василево за 2020
година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1678/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член  36 од Законот за
локална самоуправа ("Службенвесникна
РМ"  бр.5/02)  и  член 21 од Статутот на
општина Василево  (Службен гласник на
општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10),
Советот на општина Василево  ја донесе
следната:

Програма
за изградба и реконструкција на

водоводната мрежа во општина Василево
за 2020 година

1.Вовед

Во програмата изградбата  и
реконструкцијата на системите за
водоснабдување како дел од надлежноста за
комунални дејности за  2020 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 2020 година.

Општина Василево треба да ги
презема потребните активности преку
програмата ЈГ. Реконструкција на
системи за водоснабдување во општина
Василево

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

-Изградба на систем за
водоснабдување во с.Висока Маала – во
висина од 600.000 денари,

Вкупно: 1.100.000денари.

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  и преземање мерки од нивна
надлежност.

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

Б р .08-1678/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        Претседател,

Василево Крсте Панев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
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(Службен весник на РМ БР. 05/02) член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) 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 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1679/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на
општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и
09/10), Советот на општина Василево ја
донесе следната :

Програма
за изградба на системи за одведување и

пречистување на отпадни води во
општина Василево за 2020година

Вовед:
Во програмата за изградба на

системи за одведување и пречистување на
отпадни води во општина Василево за 2020
година како дел од надлежноста за
комунални дејности за 2020 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 2020 година.

Член 1

За реализација на наведената
програма предвидени се средства од:

Буџет на општина Василево
- Буџет на општина Василево

2.000.000 денари

Вкупно: 2.000.000 денари

Средствата ќе бидат искористени
за изградба на следните капитални
објекти:

- Изградба на атмосферска
канализација од повеќенаменско
игралиште Василево до 11-ти
септември, 2.000.000 денари

.
0

Вкупно:                2.000.000 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 стапува во сила

осмиот ден по објавувањето во Службениот
гласник на општина Василево.

Б р .08-1679/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
спорт, рекреација и манифестации на
подрачјето на општина Василево за 2020
година,
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што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1680/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на
општина Василево  (Службен гласник на
општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10),
Советот на општина Василево ја донесе
следната:

Програма
за спорт , рекреација и манифестации на
подрачјето на општина Василево за 2020

година

Во оваа програма на предлог на
Градоначалникот се опфатени сите
активности во областа на спортот  и
културата во општина Василево. Со
подршката на спорот се создаваат услови за
поквалитетни натпреварувања на
спортските клубови како  и  поголема
заинтересираност  и масовност на младите
за спортски активности.

Практикувањето на спорот особено
кај младите се повеќе претставува природна
потреба за нормален психофизички развој
и 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 нас портските
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 ОпштинаВасилево ќе

ги насочи кон поттикнување,  поддржување
и помагање на остварувањето на целите на
оваа Програма.
Ќе се спроведуваат активности за:
-Поддржување на иницијативите и
активностите за одвивање  и  развој на
спортски дисциплини.
-Овозможување поинтензивна
комуникација на спортистите  и  нивните
здруженија,  со спортистите од други
градови и  региони.
-Заживување на спортските манфиестации
со традиција за кои постои интерес кај
граѓаните,  спортските манифестации  и
спортистите од странство;
-Поддржување на сите културни
манифестации со традиција за кои постои
интерес кај граѓаните

4.Финансирање
Активностите предвидени во оваа

Програма,  ќе се финансираат од средства
на Буџетот н аопштина Василево за  2020
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 Македонијаз а
2020година  (преку надлежните
министерства);
-Трговски друштва,  јавни претпријатија,
фондации и други правни и физички лица;
-Други извори.

5. Распоредување на буџетските средства
Средствата од Буџетот на општина

Василево за  2020 година од Програмата
ЛОО во износ од 2.700.000  денари,  се за
следните активности:

Р.б Назив на активноста Износ во
денари

1. Велигденски турнир во
мал фудбал во с.Василево

200.000

2. Новогодишен и божиќен 200.000
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турнир по повод
божиќните празници

3. Меморијален турнир во
мал фудбал во с.Пиперево

40.000

4. Рамазан 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. Општинска трка по повод
празникот Пресвета
Богородоица во
с.Василево

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 вос.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. Учество на карневалски
настани

60.000

18. Ѓурѓовденски средби-
с.Едерниково

25.000

19. Субвенционирање на
Фудбалски клуб од
Василево

1.000.000

20. Субвенционирање на
Одбојкарскиотклубодс.Су
шево

50.000

21. Субвенционирање на
КУД,Сушевски Бисери,,

155.000

22. Субвенционирање на
Фудбалскиклуб
,,Единство’’

50.000

одс.Пиперево
23. Субвенционирање на

Сите спортски клубови во
сите населени места во
општината

50.000

24. Здружение пинг
понгарски клуб со
инвалидитет Астарион
спорт плус

100.000

25. Субвенционирање на
Училишен спорт

50.000

26. Ангажирање на
надворешни лица за
спреведување на сите
манифестации

50.000

27. Други манифестации кои
сеодржуваат во општина
Василево

100.000

28. ВКУПНО 2.700.000

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

Б р .08-1680/1 Совет на општинаВасилево
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29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
локален економски развој на подрачјето на
општина Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1681/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од  Статутот  на
општина  Василево  (Службен гласник на
општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и
09/10), Советот на општина Василео ја
донесе следната:

Програма
за локален еконосмки развој на подрачјето

на Општина Василево за 2020 година

Во текот на 2020 година предвидени се
одредени активности од областа на
економскиот развој во повеќе области во
општината како што се :

 поттикнување на граѓаните со
определени обуки за планирање на
свето производство преку
современи мерки на стопанисување

 Израборка на свои проекти за
заштита на живтната средина и

конкурирање во сите невладини
организации кои објавуваат потреба
од вакви проекти

 Учество во заеднички проекти во
ИПА фондовите кои ќе почнат да се
спроведуваат во 2020 година
особено за прекугранична соработка
со општини од соседна Бугарија и
други соседни држави

 Покривање на трошоците за
извршените услуги во областа на
надзорот.

 Ревизија.

Член 1
За потребата од реализација на оваа
програма како приходи ќе ги користеме
средствата од основен буџет од:

2.100.000 денари
Член 2

G1. Подршка 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 одражување
на изградбата во висина од 200.000
денари,

 Ревизија на изработени свои
проекти во висина 200.000 денари .

 Детска Градинка – Ангелци,
 Пат Добрашинци - Брана Турија- во

висина од 1.000.000 денари.
 Реконстукција на дом на култура во

Василево,
 Улица 9 индустриска зона

Градашорци – во висина од 500.000
денари.

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

Б р .08-1681/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
заедничка потрошувачка во општина
Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1682/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр 5/02), член 12 од
Законот за јавна чистота („Службен весник
на РМ“ бр. 111/08) и член 21  од Статутот
на Општина Василево ( Службен гласник
на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10 ), Советот на
општина Василево ја донесе следната:

П Р О Г Р А М А
за заедничка потрошувачка во oпштина

Василево за 2020 година

I. Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат
објектите и активностите за орджување на
заедничката потрошувачка во Општина
Василево за 2020 година, видот  и обем на
работите што треба да се извршат,
финансиските средства временски рокови
за извршување, динамика, начин на вршење
на работите, одржување на постоечките и
поставување на соодветни садови за
фрлање на отпадоци на јавните површини и
на отворените простори пред јавните
објекти.

Согласно одредбите на Законот за
комунални дејности ( Сл. Весник на РМ
бр.95/12, 163/13 и 42/14)  постојат повеке
видови на објекти на комуналната
инфраструктура кои служат за
задоволување на заедничката потрошувачка
и според Законот за Јавна чистота ( Сл.
Весник на РМ бр.130/10 пречистен текст,
23/11, 80/12, 163/13, 26/15, 147/15 и 31/16)
се уредуваат условите и начинот на
одржувањето на јавната чистота,
површините и објектите на кои се врши
одржувањето на јавната чистота, собирање
на смет и чистење на снег и мраз во зимски
услови. Овие надлежности  се од јавен
интерес и се обврска на единиците на
локалната самоуправа.

Одржувањето на објектите на
заедничката комунална потрошувачка е
континуиран процес како и одржувањето на
јавната чистот,  кој обезбедува трајно и
квалитетно чистење на јавните површини,
на отворените простори на јавните објекти
и на дворните површини на колективните и
индивидуалните објекти за домување.
Сопствениците, односно корисниците на
отворени простори на јавните објекти и на
дворните површини на колективните и
индивидуалните објекти за домување се
должни истите уредно да ги одржуваат и
редовно да го отстрануваат сметот од
истите.

Одржувањето на објектите на
заедничката комунална потрошувачка и
одржувањето на  јавната чистота на јавните
површини во општина Васаилево го врши
ЈПКД „Турија“ – Василево, за сметка на
општина Василево.

II. Видови на објекти и услуги кои
спагаат во задоволувањето на
заедничката потрошувачка

Објекти кои ќе се одржуваат со оваа
програма се:
- Локални патишта и улици со

вертикална и хоризонтална
сигнализација, велосипедски
патеки, кејови и јавни површини;

- Гробишта;
- Паркови, зелени површини, парк

шуми и рекреативни зелени
површини и карактеристични
пејсажи;
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- 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, набавени се и
распоредени низ населените
места 94 нови 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
2020 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).

- 2891 домакинства      х    240
денари    = 693.840  денари

- 67 правни лица х 240 денари    =
16.080 денари

вкупно  денари. -----
-------709.920 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
2020 година влегува во сила осмиот ден од
денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Василево “.

Б р .08-1682/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) 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 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1683/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 1
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр 5/02), член 52
точка 3 од Законот за јавните патишта (Сл.
весник на РМ бр. 84/08) и член 21 од
Статутот на Општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10),
Советот на општина Василево на својата
редовна седница ја донесе следната

ПРОГРАМА
за поставување на

вертикална и хоризонтална
сообракајна сигнализација на

локалните патишта и улици по
населени места во општина

Василево во 2020 година

Врз основа на увид на лице место и
врз основа на Законот за безбедност во
сообракајот, Општина Васаилево ја има
согледано потребата од поставување на
вертикална и хоризонтална сообракајна
сигнализација на локалните патишта и
улици по населени места во општина
Василево

1.Вертикална сообракајна
сигнализација се предвидува да се постави

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

Населено место
Василево;

- Во Василево „претпатоказ“
(403) кој означува свртување на
лево спрема село Пиперево;

- Во Василево „претпатоказ“
(403) кој означува свртување на
десно спрема село Пиперево;

- На локален пат на клучка кај
дом на култура во Василево
знак „задолжително запирање“
(202);

- На раскрсница кај пошта во
Василево  знак „задолжително
запирање“ (202) поточно од
страната на патот за црквата,

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

- На локален пат за Пиперево  на
клучка кај Добрејци знак
„задолжително запирање“ (202).

Населено место
Пиперево:

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

Населено место
Градошорци:

- На локална улица на излез од
„чифликот“ во Градошорци
знак „задолжително запирање“
(202)

- На локален пат во Градошорци,
кај Пеловски,  два знака „двојна
кривина или повеќе кривини
едноподруго од кои првата е на
десно“ (104.2);

- На излез од Градошорци да се
замени знакот „патоказна табла“
(404) каде во лево да се наоѓа
Радовиш а во десно Струмица
бидејки е искршена.

Населено место Ангелци:
- Пред улицата која излегува од

подрачното училиштето во
Ангелци два знака „деца на
патот“ (124) од двете страни по
еден.

- На локален пат во Ангелци, кај
Нанчо, два знака „двојна
кривина или повеќе кривини
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едноподруго од кои првата е на
лево“ (104.1);

- На локална улица на кај
„бунарот“ во Ангелци знак
„задолжително запирање“ (202);

- На локална улица на излез од
гробиштата во Ангелци знак
„задолжително запирање“ (202)
и

- На локална улица на излез кај
„Хаџијски“ знак „задолжително
запирање“ (202);

Населено место
Едрениково:

- На локален пат пред влез во
Едрениково „претпатоказ“ (403)
кој означува свртување на десно
спрема село Трибичино и

- На излез од Едрениково знак
„задолжително запирање“ (202)

Населено место
Радичево:

- На излез од Радичево (новиот
излез) знак „задолжително
запирање“ (202);

Населено место
Дукатино:

- На излез од Дукатино знак
„задолжително запирање“ (202).

Населено место
Доброшинци:

- На локален пат за Доброшинци
при исклучување од патот за
брана Турија знак
„задолжително запирање“ (202);

- На локален пат за Доброшинци
при исклучување од патот за
брана Турија „патоказна табла“
(404) за Доброшинци,  Нова
Маала, Висока Маала и
Чанаклија;

- На локален пат во Доброшинци
кај „Маринчо“„претпатоказ“
(403) за Нова Маала десно и
Висока Маала лево;

- На локален пат од Висока Маала
знак „задолжително запирање“
(202).

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

Населено место Нова
Маала:

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

- На локален пат за Нова Маала
на раскрсница со пат за
Чанаклија „претпатоказ“ (403)
за Чанаклија во десно и

- На локален пат за Чанаклија на
раскрсница со пат за Нова
Маала знак „задолжително
запирање“ (202).

Населено место
Чанаклија:

- На локален пат Гечерлија –
Чанаклија знак „ограничување
на брзината“ (235) на 50 км/ч;

- На локален пат Гечерлија –
Чанаклија, кај мостот на реката,
два знака „двојна кривина или
повеќе кривини едноподруго од
кои првата е на десно“ (104.2).

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

2. Хоризонтална ( вештачки
издадености ) сообракајна сигнализација се
предвидува да се постави на локалните
улици во општина Василево во населените
места и тоа:

- 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.
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Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на општина Василево,,.

Б р .08-1683/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
одржување на локалните патишта и улици
во општина Василево за 2019/2020 година
во зимски услови,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1684/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* * *

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka
1 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br.5/02) i ~len
21 od Statutot na opшtina
Vasilevo(Slu`ben glasnik na OV br.
04/03, 08/06 I 09/10), Sovetot na opшtina
Vasilevo na svojata sednica ja donese
slednata

P   R   O   G   R  A   M   A
za odr`uvawe na lokalnite patiшta i

ulici vo opшtina Vasilevo za 2019/2020
godina vo zimski uslovi

1. OP[T DEL

So ovaa Programa se predviduva
obemot, dinamikata i na~inot i
odr`uvaweto na lokalnite patiшta i
ulicite vo naselenite mesta vo opшtina
Vasilevo vo zimski uslovi za 2019/2020
godina.

Vo ova programa nema da bide

opfaten magistralniot pat A-4 koj

minuva niz naшata opшtina od

s.Dukatino do s.Dobrejci i

regionalniot pat od A-4 do Kulturen

dom Vasilevo bidejќi ingerenciite

za zimsko odr`uvawe na

magistralnite i regionalnite

patiшta spaѓaat vo nadle`nost na JP

"Makedonija pat" - Skopje

podru`nica Шtip - ispostava

Strumica.

Programata ima za cel da

predvidi aktivnosti za efikasno

organizirawe i funkcionirawe na

site pravni i fizi~ki lica preku:

- Definirawe na rabotite i
obvrskite za site u~esnici so
nejzinata realizacija;

- opredeluvawe na obemot na
rabotite i nivoto na ~istewe na
snegot i golomrazicata od
kolovoznite povrшini;

- opredeluvawe na potrebnite
finansiski sredstva.

2. ORGANIZACIONA
POSTAVENOST NA

U^ESNICITE
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Preku organizacionata postavenost
na u~esnicite ќe bidat definirani
rabotite i zadol`enijata na
direktnite u~esnici vklu~eni vo
realizacijata na ova Programa.

Opшtina Vasilevo
- ja izgotvuva Programata;
- sklu~uva dogovori so

firmizarealizirawe na site
aktivnosti predvideni so
Programata;

- vrшi stru~en nadzor vo
izvrшuvaweto na Programata;

- preku sredstvata za javno
informirawe, informira za
obvrskite na zimskite slu`bi i
obvrskite na u~esnicite;

- u~estvuva vo finansiraweto na
aktivnostite;

Pretprijatie so koe opшtina
Vasilevo ima sklu~eno dogovor za
realizacija na programata

- Ja realizira programata vo
celost

- vrшi nabavka i skladirawena sol
i pesok i se gri`izapravilno i
navremeno rasfrlawe.

- Organizira redovna pripravnost
so potrebna oprema alat,
rezervni delovi i stru~en kadar
za obezbeduvawe ispravnost na
sopstvenata mehanizacija;

- vrшi posipuvawe na sol i pesok;
- go ras~istuva snegot od

kolovoznite lenti vo naselenite
mesta;

- gi pro~istuva glavnite odvodni
propusti za prifaќawe na
viшokot voda od obilni vrne`i
na do`d i sneg;

- vrшi se~ewe i otstranuvawe na
padnati drvja i granki od
kolovozite i trotoarite.

Drugi u~esnici
- EVN - Strumica gi ras~istuva

nivnite objekti i
elektroinstalaciite od obilni
snegovi;

- T-home gi ras~istuva nivnite
objekti i telefonskite
instalacii;

- Drugite kablovski operatori gi
ras~istuva nivnite objekti i
telefonskite instalacii;

- Pretprijatijata, u~iliшtata i
graѓanite sopstvenici ili
korisnici na zgradi i prostorii
(prodavnici, samoposlugi,
restoranti, kafe barovi,
fliperxilnici i drugo)
prevzemat meriki za ~istewe na
snegot pred svoite objekti.

- Gra|anite, sopstvenici na
individualni stabeni objekti go
~istat snegot i golomrazicata od
trotoarite i priodnite mesta
pred svoite stambeni objekti.

MVR Strumica - Soobra}ajna
policija go kontrolira i regulira
soobraќajot na soobraќajnicite i
sekogaш ќe bide vo neposredna vrska
so site  zadol`eni subjekti za
realizacija na ovaa Programa, preku
kontakt telefon 354 - 444 i 070-310-
110 - Gradona~alnik na opшtina
Vasilevo, Marjan Janev, i
direktorot na JPKD Turija
Vasilevo, Зоран Георгиев, telefon
078/285-391.

3. OBEM NA ODR@UVAWE

Obemot na odr`uvawe na ulicite
vo naselbite zavisi od:

- gustinatananaselenieto;
- frekvencijata na luѓe i motorni

vozila;
- vidot i brojot na

infrastrukturnite objekti;
- kolovoznite lenti kako ulici za

osposobuvawe se vkupno 15 km vo
15 naseleni mesta;

- kolovoznite lenti kako lokalni
patiшta za osposobuvawe se
vkupno 37 km.

Ras~istuvaweto na kolovoznite
povrшini ќe se odviva po
prioritetna lista.

4.   PRIORITETNA LISTA
za zimsko odr`uvawe na ulici vo

naselbite i lokalnite patiшta vo
opшtina Vasilevo

Za normalno odvivawe na
soobraќajot na ulicite i na lokalnite
patiшta vo zimski uslovi pri vrne`i na
sneg i golomrazica potrebno e zimsko
odr`uvawe.
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Odr`uvaweto ќe se izvrшuva so
maшinsko ~istewe na snegot od
Kolovozot, rasfrlawe na sol i pesok po
otstranuvaweto na snegot i ra~no
~istewe na odredeni mesta.

Spored va`nosta na lokalnite
patiшta i ulici intenzitetot na
soobra}ajot i mestopolo`bata na
istite, tie mo`at da se podelat vo 2
prioritetni grupi na odr`uvawe.

Prv prioritet

Vo prvata prioritetna grupa
spaѓaat site lokalni patiшta i glavnite
ulici vo naselbite koi ovozmo`uvaat
vlez i izlez.

Toa se:

- Od Magistralen pat A-4 - do s.
Sedlarci koj minuva niz
naselenite mesta Gradoшorci i
Angelci;

- Od Magistralen pat A-4 - do s. Nova
Maala koj minuva niz selo Dobroшinci;

- Od lokalen pat Dobroшinci - Nova
Maala do s.^anaklija;

- Od lokalen pat vo s.Dobroшinci do
s.Visoka Maala;

- Od kulturen dom vo Vasilevo do OU
"Geras Cunev" vo s.Piperevo;

- Od Magistralen pat A-4 - do
centarot na s.Dukatino;

- Od Magistralen pat A-4 - do
centarot na s.Radi~evo;

- Od Magistralen pat A-4 - do
centarot na s.Vladevci;

- Od Magistralen pat A-4 - do
centarot na s.Su{evo;

- Od kulturen dom vo s.Grado{orci
do centarot na s.Edernikovo;

- Od s.Ge~erlija do centarot na
s.^anaklija;

- Od klu~kata pred s.Edernikovo do
vlezot vo s.Trebi~ino.

Vtor prioritet
Vo vtor prioritet spaѓaat ulicite
niz naselenite mesta koi vodat do
vitalnite objekti: u~iliшta,
ambulanti, grobiшta i bunarite za
voda.

Vo ovaa prioritetna grupa
vleguvaat: ulicite vo :
1. Vasilevo

- ulicata od u~iliшteto, pokraj
otvoreniot kanal;

- od poшtata do Stadion Car
Samoil

- od kulturniot dom do 11
Septemvri

- od u~iliшteto do Mis Ston.
2. Gradoшorci

- ulicata od centarot do ^iflikot
- ulicata od glavniot pat do

u~iliшteto
- ulica 6 ( Varvari~ka maala)
- ulica 5 industriska zona

Gradoшorci kon Foli kom
3. Piperevo

- ulicata do grobiшtata i
sportskotoigraliшte;

- ulicata od centarot do Slave
Goxirov;

- ulicata od centarot do Gresliev
Stojan.
4. Angelci

- ulicata od glavniot pat do
grobiшtata;

- ulicata od glavniot pat do
manastirot;

- ulicata od glavniot pat do
Partikov Andro
5. Nova Maala

- ulica od centarot do grobiшta.

6. Suшevo
- od centarot do trafostanica 2
- ulicata pokraj porojot od levata

strana do grobiшtata

7. Radi~evo
- od centarot do grobiшtata

8. Vladevci
- od cenatrot do grobiшtata

9. Dukatino
- odcentarot do grobiшtata

So ras~istuvawenaulicite od prviot
i vtoriotprioritet,
soobra}ajotmo`e da se
odvivanesmetanovo site pravci.

5.DINAMIKA I NIVO NA
ODR@UVAWE
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Osposobuvaweto na kolovozite se
vrшi vo zavisnost od vremenskite
uslovi i toa:

- Prva sostojba na gotovnost - e
sostojbata na prisustvo na
golomrazica i sne`ni vrne`i do
20 sm;

- vtora sostojba na gotovnost - e
sostojba na prisustvo na
golomrazica i sne`ni vrne`i nad
20 sm.

Osposobuvaweto na kolovozite vo
prva i vtora  sostojba na gotovnosta
go vrшi JP "Turija" Vasilevo so  koe
opшtina Vasilevo ima sklu~eno
dogovor.

Na~inot na organizacija  go vrшi

Direktorot na JP "Turija" Vasilevo,

po naredba na Gradona~alnikot na

opшtina Vasilevo.

6.  FINANSISKI SREDSTVA
POTREBNI ZA PODGOTOVKA I

REALIZACIJA NA PROGRAMATA
Finansiraweto na aktivnostite
predvideni so ovaa Programa se vrшi
od sredstvata od Agencijata za
dr`avni patiшta specijalno
nameneti za zimsko odr`uvawe na
lokalni patiшta i ulici.

Se zadol`uva JP Turija Vasilevo
vednaш da izvrшi nabavka na 300 kgr
sol i pesok 10 m3.

Minimalni finansiski sredstva koi
se potrebni za realizacija na
programata se 400.000,00 denari.

7.   IZVR[UVAWE NA PROGRAMATA
I NADZOR

Izvrшuvaweto na Programata go
vrшi opшtina Vasilevo preku JP
"Turija" Vasilevo.

Nadzor vrz izvrшuvaweto na
programata vrшi Gradona~alnikot
na opшtina Vasilevo.

8.JAVNI ODREDBI
OvaaPrograma vleguva vo sila
vednaш po usvojuvaweto od Sovetot
na opшtina Vasilevo, a ќe se objavi
vo "Slu`ben glasnik na OV".

Б р .08-1684/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
одржување и проширување на уличното
осветлување во општина Василево за 2020
година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1685/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа( Службен
весник на РМ бр. 5/02) и член 21 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10),
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 2020 година

Врз осно0ва на член 21 точка 13 од
Статутот на општина Василево, обврска на
Советот е да донесе Програма за јавното
осветлување.Поконкретни одредби кои се
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однесуваат на оваа комунална дејност се
содржани вово Законот за локална
самоуправа, Законот за комунални дејности
и Законот за комунални такси, како и со
Одлуката за комунален ред на опшптина
Василево.

Средствата за финансирање на
одржување и проширување на уличното
осветлување се предвидени во буџетот на
општина Василево во програмата Ј3 – јавно
осветлување, и од комуналната такса за
улично осветлување регулирана со Законот
за комунални такси ( СЛ. Весник на РМ
92/07) која изнесува 25 kw по броило. Оваа
комунална такса се наплака од
домакинствата и правните лица заедно со
наплатата на потрошената електрична
енергија. Овие средства ги прибира ЕВН –
КЕЦ – Струмица и истите месечно ги
уплака на сметка на општина Василево.

Brojot na imateli na broila od
kategorijata potro[uva~ - doma]instva
vo tekot na godinata e promenliv,
bidej]i vo tekot na godinata ima novo
prijaveni doma]instva, a ima i
doma]instva koi se odjavuvaat bidej]i
imaat sezonska potreba od elektri~na
energija za vreme dodeka se vrateni od
stranstvo.

Momentalno na teritorijata na
op[tina Vasilevo ima registrirano
3159 potro[uva~i od koi 3103 se aktivni
doma]instva i 191 delovni subjekti.

Vo na[ata programa ]e gi
opfatime site 3.294 aktivni broila.

Vo op[tina Vasilevo mre`ata za
javno osvetluvawe se napojuva od 29
trafostanici vo koi se nao\aat blokovi
za javno osvetluvawe opremeni so broila
za merewe na potro[enata elektri~na
energija.

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

R Nasel Broj Broj Pro

e
d
B
r
.

eno
mesto

na
doma

}inst
va и

правн
и лица

na
svet
ilki

se~e
n br.

na
doma
}in
stva

po
svet
ilka

1
.

Vasil
evo

700 233 3,00

2
.

Grado
{orc
i

511 187 2.73

3
.

Angel
ci

249 95 2,62

4
.

Piper
evo

388 145 2,68

5
.

Vlade
vci

177 95 1,86

6
.

Su{e
vo

190 110 1,73

7
.

Radi~
evo

163 86 1,89

8
.

Dukat
ino

111 84 1,32

9
.

Dobro
{inc
i

224 98 2,29

1
0
.

Nova
Maala

205 125 1,64

1
1
.

^anak
lija

145 48 3,02

1
2
.

Visok
a
Maala

85 36 2,36

1
3
.

Sedla
rci

81 65 1,25

1
4
.

Edren
ikovo

55 43 1,28

1
5
.

Trebi
~ino

10 14 0,71

VKU
PNO:

3294 1464 2.25

Поставени сијалични места во
индустриски зони

1
6
.

Индус
т. Зона
Карби

12 33 0,36
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ни 33
столба

1
7
.

Инд.
Зона
кон
Струм
ица 14
столба

7 14 0,5

Od tabelata se gleda deka vo
prosek doagat 2.25 doma]instvo na edno
sijali~no mesto. Сostojbata сo уличното
осветлување во населените места каде има
улични светилки на помалку од три
домакинства е одлична, a polo[a е vo
naselenите mesto Vasilevo и ^anaklija
каде имаме повеке од три домакинства на
едно сијалично место.

Pri postavuvaweto na novite
svetilki osnoven kriterium ]e bide
brojot na broila (doma]instva) i
dol`ina na naselenoto mesto, odnosno
gustina na naselenost.

Vo tekot na 2020 godina планирана
е комплетна замена на сите постојни
сијалични места во општината. Во тек е
оглас за пријавување на ЕСКО компании
кои се спремни преку моделот на Јавно
приватно партнерство да учествуваат во
овој проект на замена на уличното
осветлување. Се надеваме дека во првите
месеци од 2020 година ќе биде завршен
тендерот за избор на најповолен набавувач
преку горе споменатиот модел. Со оваа
замена на сите сијалични места општина
Василево вотекот на наредните неколку
години ќе нема трошоци за набавка на
електро опрема како и трошоци за
одржување. Преку обезбедените заштеди ќе
се овозможи плаќање на доспеаните
долгови на ЕСКО компанијата инвеститор
во општината.Сите трошоци за одржување
ќе паднат на товар на фирмата добавувач.

Проширување кое ќе го изври
општина Василево во 2020 година
единствено ќе биде осветлувањето на
клучката Мал Одмор во ново Владевци,
(влезовите кон Владевци и Сушево) со
поставување на 15 столба опремени со
улично осветлување.

Za realizacija na Programata
neophodni se finansiski sredstva koi se

predvideni vo buxetot na opшtina
Vasilevo.

Вкупен износ на финансиски
средства се 4.000.000 денари од кои:

- 3.000.000 ден. За потрошена
електрична енергија;

- 500.000 ден. За тековно одржување
и

- 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.

.
Б р .08-1685/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) 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 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1686/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 34 и 123 став 4 од
Законот за заштита и спасување („Службен
весник на РМ“
бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член
36 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член
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21 од Статутот на Општина Василево(
„Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и
9/10), Советот на општина Василево на
седница одржана на 29.11.2019 година ја
донесе следната:

Програма
за активностите на Општина Василево
во областа на заштитата и спасувањето,
протипжарната заштита и справување

со кризи во
2020 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 јавенинтерес. 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 насилите за заштита и

спасување, справување со кризи и
противпожарна заштита

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

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 овааПрограма и активно ќе учествуваат
во нејзината релизација, како и во
покренувањето на иницијативи, давање на
мислења и поднесување на предлози во
врска со остварувањето на програмските
цели и активности.
Оваа програма влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на
Општина Василево “.

Б р .08-1686/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) 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 2020
година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1687/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 и 37/16), член 36 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 21 од
Статутот на Општина Василево( „ Службен
гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на општина Василево на седница
одржана на 29.11.2019 година ја донесе
следната:

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОД

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 2020 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
одзаразни болести („Службен весник на
РМ“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15
и 37/16) 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.
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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;
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 2019 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 2019 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.
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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 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 врзоснова 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
производ

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 нa 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 2019 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
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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 осмиот ден
од денот на објавување во Службен гласник
на
општина Василево.

Б р .08-1687/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
активностите на општина Василево во
областа на социјалната заштита во 2020
година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1688/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на Општина
Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр.
4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на општина Василево на седница
одржана на 29.11.2019 година ја донесе
следната:

П Р О Г Р А М А
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА

ВАСИЛЕВО ВО ОБЛАСТА
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО

2020 ГОДИНА

ВОВЕД

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

ЦЕЛИ

Социјалната заштита што ќе се развива на
локално ниво, на граѓаните ќе им
обезбедисоцијална помош и социјални
услуги кога тие не се во состојба
самостојно да ја остварат својатасоцијална
сигурност. Односно ќе обезбеди
организирање на социјалната заштита
прекуорганизирање и развивање на облици
и форми на давање социјални услуги на
одделни групи награѓани кои се нашле во
состојба на социјален ризик.Целни групи
кои ке бидат опфатени со Програмата со
социјална заштита се сите граѓанит
одопштина Василево кои во моментот на
своето живеење и делување биле зафатени
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или погодени ододредени 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;
-помош за деца од еднородителски
семејства;
-помош на лица-жртви на семејно
насилство;
-помош на лица изложени на социјален
ризик;
-помош на лица засегнати со злоупотреба
на алкохол и дрога;
-помош на стари лица без семејна грижа;
Социјалната заштита што ќе се развива на
локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди
социјална
помош и социјални услуги кога тие не се во
состојба самостојно да ја остваруваат
својата социјалнасигурност и кога се во
исклучително тешка состојба

АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ ОД
СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Општина Василево според бројот на
населението од последниот попис во 2002
година брои
12 121 жители со 15-ет населени места.

За да се изработи социјална карта на
граѓаните на општина Василево потребни
се
подолгорочна анализа на социјалните ризик
фактори, што во моментот не сме во
можност да го
направиме. Општината се уште не
располага со свои податоци и евиденција за
сите социјални

категории на своето подрачје и работи само
со подесени одредени барања од оваа
област.За
порганизирана социјална заштита ги
кориситме податоците од Проектот Заедно
сме посилни во
кои беа опфатни четри категории на
социјално ранливи групи. Проектот се
реализираше за
потребите на Општината со цел да се
утврдат најзастапените социјално ранливи
категории на
теренот на општина Василево.
Најзастапени од социјално ранливите
категории на групи се:
- стари лица без семејна грижа;
- деца со посебни потреби;
- лица со телесна попреченост;
- деца со еднородителски семејства;.
Од наведените категории најзастапени се
стари лица без семејна грижа.
Според потребите на социјално ранливите
категории се еведентирани следниве
потреби:

Р.Бр, 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
попречено
ст

-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 -обезбедени со социјална 0,20
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посебни
потреби

парична
помош
-потреба од дополнителни
услуги

4. деца со
еднородит
елски
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 2019 година, ќе се обезбедат од
Буџетот на Општина Василево за 2019
година.
Вкупно обезбедени финансиски средства:
-од Буџетот на општина Василево ------------
----------------------770 000 денари.
Овие финансиски средства ќе се користат за
категориите на граѓани кои се наоѓаат во
исклучително тешка состојба и во
специфични услови и тоа:
1. Лица со телесна попреченост ---------------
--------------------од 1000 до 3000 денари
2. Деца на улица ( деца без родители и
родителска грижа-- од 1000 до 3000 денари
3. Деца со посебни потреби --------------------
------------------- од 1000 до 3000 денари
4. Деца со воспитно-социјални проблеми----
------------------ од 1000 до 3000 денари
5. Деца од еднородителски семејства --------
------------------- од 1000 до 3000 денари
6. Лице изложени на социјален ризик --------
------------------ од 1000 до 3000 денари
7. Стари лица без семејна грижа --------------
------------------- од 1000 до 3000 денари
8. Лица со здраствени проблеми --------------
------------------- од 1000 до 3000 денари
9. Лица погодени од елементарни непогоди
------------------ од 1000 до 3000 денари
Разгледувањето на барањата од граѓаните
ќе го врши Градоначалникот на општина
Василево, секое барање поединачно и
средствата ќе се уплаќаат на трансакциска
сметка на
граѓанинот.

Програмата за социјална заштита за 2019
година ќе се реализира со следната
динамика,

потребните средства и начинот на
обезбедување на истатa:

Р
.
б
р

Активнос
ти

Пе
рио

д

Носит
ел

Обезбедување на
средства

Вкуп
но

МТС
П Оп

шт
ина

До
нац
ии

1. Помош
на
ранливи

групи

12
м.

Општ
ина

70
000

70
000

Елемента
рни
непогоди

70
000

70
000

Клубови
за стари
лица

50
000

50
000

Вршење
превоз
на храна
за
народна
кујна

50
000

50
000

Деца од
еднороди
телски
семејства

20
000

20
000

Лица
изложени
на
социјале
н ризик

60
000

60
000

2 Лица со
посебни
потреби

12
м

Општ
ина

30
000

30
000

Лица со
телесна
попречен
ост

50
000

50
000

Подобру
вање на
условите
за живот

70
000

30
000

100
000

Посета
на
семејства
и
установи

40
000

40
000

3 Услуги
на
ранливи

12
m

Општ
ина 50

000
50
000



Бр.17 Службен гласник на општина Василево 02 Декември 2019г.

32

групи

Лица со
здрастве
ни
проблеми

50
000

30
000

Трибини
за
семејно
насилств
и
малолетн
ичка
деликвен
ција

10
000

10
000

Социјалн
и пакети

50
000

50
000

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмат за социјалната заштита на
Општина Василево за 2020 влегува во сила
осмиот ден од
денот на објавување во ,,Службен гласник
на Општина Василево”

Б р .08-1688/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
третирање на животните бездомници на
подрачјето на општина Василево за 2020
година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1689/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 28 од Законот за
заштита и благосостојба на животните
(„Службен весник на
РМ“ бр. 149/14), член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ” бр. 5/02) и член 21 од Статутот на
Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на
општина Василево на седница одржана на
21.11.2019 година ја донесе следната:

Програма
за третирање на животните бездомници

на подрачјето
на општина Василево за 2020 година

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

2.ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
Активностите за хумано третирање на
животните скитници на подрачјето на
општина Василево
подразбираат:
- заловување на животните,
- нивен транспорт до стационарот,
- прием и преглед од овластен ветеринар,
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- лабораториско испитување на животните
на одредени болести
- идентификација и водење евиденција,
- стерилизација (овариохистеректомија) и
кастрација (орхиектомија),
- постоперативно сместување и нега
- вакцинација и дехелментација,
- транспорт на животните до одредено
место е регулирано со договор,
- еутаназија на животни болни и опасни по
средината.

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

2.2 Стационар и медицински третман

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

2.2.1 Еутаназија
Еутаназијата ќе се врши:
-во сите случаи кога тоа е утврдено од
надлежно министерство, во согласност со
важечките закони и наредби (епидемии на
заразни болести);
-при дијагностицирање на болести за кои по
мислење на ветеринарот и лабараторискиот
наод, третманот е веројатна причина за
безпотребна болка и страдање;
-при дијагностицирање на болести каде што
по мислење на ветеринарот и
лабараторискиот наод, третманот нема да
биде ефикасен за да овозможи прифатлив
квалитет на живот;
-во случај на старост кога, исто така, не
може да се овозможи прифатлив квалитет
на живот, односно кога животната
кондиција е таква што еутаназијата ќе го
превенира страдањето;
-кога темпераментот на животното е таков
што предизвикува непосредна опасност за
околината.
Еутаназираните животни се отстрануваат
на еден од законските пропишани начини и
се закопуваат
во специјално изградена гробна јама.

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

3. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Во 2020 година се предвидува

заловување и третирање на околу 5-10
животни месечно, односно околу 120
животни годишно. Активностите ке бидат
планирани со потребите на општината и
заједничкиот договор на сите општини
учесници во формирањето на регионалниот
стационар за заловување на животните.
Активностите ке бидат релизирани со
месечни контроли на одредени места каде
има тенденција да се појват животни
скитници ( депонија Доброшинци или
други диви депонии) контроли по
населните места или по пријави од
граѓаните или други субјекти од
општината.
.
4. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање на Програмата се
врши од средства предвидени со Буџетот на
општина Василево за 2020 година. и истите
изнесуваат 300.000 денари.
Оваа година средствата се зголемени во
врска со оваа програма, бидејки ке се
формира регионален стационар за
заловување на животните скитници со
седиште во Струмица. Во составот на овој
регионален стационар ке влезат
општините;Струмица, Ново Село,
Босилово, Василево, Радовиш и Конче.
Улогата на овој регионален центар ке биде
да се грижи за животните скитници за
заловување на целиот регион на сите
општини кој влегуваат во овој регионален
центар.
5. ИЗВРШУВАЊЕ
Извршител на активностите од оваа
Програма ќе биде регионалниот стационар
за заловување на животните кои ке работи
со унифициран договор на сите општини
членки во регионалниот стационар.
6. НАДЗОР
Надзор над извршувањето на оваа програма
врши Градоначалникот на општина
Василево
Инспекциски надзор врши овластениот
комунален инспектор на општина
Василево.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа програма влегува во сила со денот на
објавувањето во “Службен гласник на
општина
Василево”.

Б р .08-1689/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) 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 2020
година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1690/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на
Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ“ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),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 2020 г.

Програмата   за начинот на
пресметување   на трошоците   за
уредување   на градежното земјиште на
подрачјето на општина Василево за 2020
год.опфаќа:
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I. Подрачјето со поблиску
определување на земјиштето кое ќе се
уредува;
II. Обемот на    уредување    и
степенот на    опремување    на
земјиштето    со комунални објекти и
инсталации;
III. Надоместок за уредување на
градежно земјиште - приходи;
IV. Намена на средствата - расходи;
V. Надоместок за експропријација на
земјиште;
VI. Динамика на извршување на
програмата;
VII. Преодни и завршни одредби.

- 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.

Изворите   на   средства,   односно
приходите   за   финансирање   на
активностите за реализирање на
предвидените работи и објекти по
програмата за     2020 година     се     од
надоместокот за уредување на градежното
земјиште.

Висината  на  надоместокот на
трошоците  за  уредување  на  градежно
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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  2020 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 објектоткој 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
.
0
0
0

д
е
н
/
м
2

Надоместокот на трошоците за
уредување на градежно земјиште се
утврдува по метар квадратен  (М2)  нето
корисна  стамбена  или  деловна  површина
што  ќе  се  гради,  согласно заверената
техничка документација - Главен проект за
изградба, помножени со соодветните
коефициенти  утврдени  со  „Правилникот
за  степенот  на  уреденост  на  градежното
земјиште  и начинот на пресметување на
трошоците за уредување на градежното
земјиште според степенот на уреденост и
оваа програма, а се наплаќа пред издавање
на Одобрението за градба.
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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 :

Станбе
ни
објект
и

Коефи
циенти

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 гаражи 0
,
1

Деловни и јавни
објекти

К
ое
ф
иц
ие
нт
и

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

1
0.

Отворен наткриен простор 0
,
3

Други
објекти

К
ое
ф
и
ц
и
е
н
т
и

1. Катна гаража 0
,
0
5

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
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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

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,изаобјектитеодг
рупанакласинанамена А4–
хотел,мотел,планинарскидом
иловендом

1 Сите простории 0,05

За агроберзи, откупно
дистрибутивни центри или
пазари,висинтанатрошоцитезаур
едувањенаградежно земјиште, во
зависност од степенот на
уреденостана
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 РМ.

Градоначалникот  на  општината,
може  поединечно  со  Решение  да  одобри,

износот  на надоместокот за уредување на
градежното земјиште да се плати на рати во
зависност од висината на надоместокот и
оценката за важноста на објектот.

Во текот на 2019 година од
надоместок за уредување на градежно
земјиште ќе бидат ослободени сите јавни
служби основани од општина Василево.

IV.Намена на средствата - расходи

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

V.Надоместок за експропријација на
земјиште

За расчистување на имотно-
правните односи при пробивање на улици
во индустриската  зона  опфатена  со
Урбанистичкиот  план  вон  населено  место
село Градашорци  и  Урбанистички  план
вон  населено  место  за  изградба  на
стопански комплекс   за   откуп,
складирање,   преработка   и   дистрибуција
на   земјоделски производи на м.в. Гладно
Поле, КО Градашорци на сопствениците ќе
им се исплаќа надоместок во  висина  од
600,оо  ден/м2,  во  населените места
надоместокот за експропријација ќе се
исплаќа во висина од  300 ден/м2

VI.Динамика на извршување на програмата

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".
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Б р .08-1690/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) 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 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1691/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на
Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ“ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),Советот на
општина Василево ја донесе следната:

Програма
за уредување просторот на градежното

земјиште во руралните подрачја на
општина Василево за 2020 година

Програма  се  донесува  со  цел  за
уредување  на  просторот во  определени
места. Програмата е со цел да овозможи
задоволување на потребите на градежната
оператива за изградба  и  реконструкција
на  објекти  во  населените места.  Инаку
во  програмата  се опфатени  сите
активности  поврзани  со  расчистување  на
постојни  инсталации  и  други пречки кои
ќе се јават при отпочнувањето на
реализацијата на програмата.

Со   оваа   програма   се
предвидува   одредени   објекти

сопственост на   општина Василево  да  им
се  изврши  одредена  адаптација  и
прилагодување  со  цел  да  бидат во
функција на граѓаните.

Ова  се  однесува  претежно  на
објектите како културните  домови,
школските дворови, и другите
комерцијални објекти кои се сопственост на
општината.

Степенот на реализација на
програмата ќе се реализира согласно
динамиката на прибирање на средствата од
буџетот на општина Василево.

Член 1
А.Подготвителни работи:

-Расчистување на имотно-правни
односи доколку постојат,

-Прибирање на урбанистичка
документација и

-Изработка на инвестициона-
техничка документација (проекти) 800.000
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:
1.600.000 денари

Вкупно:         1.600.000 денари

Член 3

Уредување на градежно земјиште во
населените места во општина Василево

1. Изградба на повеќенаменско
игралиште во с.Висока Маала средства
од200.000денари;

2. Изградба на повеќенаменско
игралиште во Нова Маала
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300.000 денари;
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 ОУ Гоце Делчев – Ангелци,
средства од
200.000 денари.

Вкупно : 800.000 денари

В

Член 4

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

Б р .08-1691/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
изработка на урбанистички планови во
општина Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1692/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на
Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ“ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),Советот на
општина Василево ја донесе следната:

Програма
За изработка на урбанистички планови

во општина Василево за 2020 година

Годишната програма за изработка
на урбанистички планови на општина
Василево за 2020 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 1.000.000
денари

1.Во текот на 2020 година во општина
Василево ќе се изработат следните
урбанистички планови:
1.1Урбанистички план за населено место
Василево..............500.000 денари;
1.2Урбанистички план за населени места
Градашорци – Ангелци и
Владевци………………………………….......
..........................…..400.000 денари;
1.3 Урбанистички план за населено место
с.Пиперево ..........100.000 денари;
1.4 Урбанистички   план   вон   населено
место   Добрашинци   кај    брана  Турија
1.5Изработка  на  локална  урабнистичко
планска  документација  за  дел  од  КП
бр.965 м.в Бозгалек во  КО Нова Маала.
1.6Изработка на Детален Урбанистички
план за КП бр.2382 КО Василево
1.7Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1671/1 и
КП бр.1695 КО Василево ВОН Г.Р.
1.8 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1123, КП
бр.1854, КП бр.1859 и КП бр.1855 сите во
КО Владевци вон г.р.
1.9 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1671/1 и
КП бр.11695 сите во КО Василево.

2.Финансирање
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Средствата за активностите предвидени во
точка 1.1; 1.2; 1.3;  ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Василево.Средствата
за активностите предвидени воточка 1.4;
1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 немаат финансиски
импликации на Буџетот на општина
Василево за 2019 година и истите ќе се
обезбедат од физички лица.

3.Завршни одредби

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

Начинот и динамиката на
реализација на оваа Програма ќе зависи од
приливот на финансиските средства.

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

Б р .08-1692/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
комунални дејности на подрачјето на
општина Василево за 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.
Бр.08–1693/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на

Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ“ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),Советот на
општина Василево ја донесе следната:

Програма
за комунални дејности на подрачјето на

општина Василево за 2020 година

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

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:1.700.000
денари
Вкупно: 2.700.000 денари

Член 2
Јавните 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,
Вкупно: 500.000 денари

Ј40 . Јавна чистота
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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
Градошорци300.000 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: 1.000.000 денари

Член 3
Оваа програма стапува во сила

осмиот ден по објавувањето во Службениот
гласник на општина Василево.

Б р .08-1693/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
изградба, реконструкција, одржување на
локални патишта и улици за 2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1694/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на
Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ“ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),Советот на
општина Василево ја донесе следната:

Програма
за изградба, реконструкција, одржување

на локални патишта и улици за 2020
година

Појдовна основа при изготвувањето
на оваа Програма за изградба,
реконструкција, одржување на локални
патишта и улици во општина Василево за
2020 година е потребата на населените
места за подобрување на условите во
комуналната свера. За реализација на
Програмата финансиски средста ќе се
обезбедат од следните извори на средства:

- Агенцијата за државни патишта
планираме средства во износ од
2.300.000 денари.

- Буџет на општина Василево
средства од регистрација на
моторни возила во износ од 800.000
денари.

- Буџет на општина Василево
средства од експлоатација на
минерални суровини средства во
износ од 2.000.000 денари.

- Буџет на општина Василево
средства од надоместок за
уредување на гр.земјиште од
2.350.000 денари.

Вкупно финансиски средства 7.450.000
денари
.

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

1. Локални патишта
- Реконструкција на локален пат

клучка кај Доброшинци – Брана
Турија во должина од 1000  метри,
преку апликација од АФПЗРР .

- Реконструкција на локален пат
клучка Мал одмор - Сушево во
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должина од 2000  метри, преку
апликација од АФПЗРР .

- Реконструкција на локален пат
клучка Мал одмор – Старо
Владевци во должина од 2000
метри, преку Министерство за
транспорт и врски.

- Изградба на дел од локален пат
Нова Маала - Чанаклија во должина
од 1700 метри, преку апликација од
АФПЗРР.

- Изградба на Улица во Василево
покрај канал во должина од 420
метри, преку Министерство за
транспорт и врски.

- Изградба на Улица во Градошорци
кон индустриска зона преку
аплиација од АФПЗРР.

2. Изградба на улици
- Реконструкција и ревитализација на
улица од пошта до црква с. Василево
120 метри,преку апликација од
АФПЗРР
- Улица во Василево         400 метри --
------------------------1.200.000 денари
- Улица во Дукатино         250 метри -
----------------------------750.000 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            200 метри-
----------------------------600.000 денари
- Улица во Радичево          300 метри--
---------------------------900.000 денари
- Улица во Чанаклија         250 метри-
----------------------------750.000 денари
- Улица во Добрашинци     150 метри-
----------------------------450.000 денари
- Улица во Едрениково      100 метри-
----------------------------300.000 денари

Вкупно за улици: 6.750.000 денари

3. Крпење на ударни дупки на
локални асфалтирани улици на
подрачјето на Општина
Василево---------------------------
Вкупно: 700.000 денари

Динамиката за релизација на
програмата ќе 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.

Б р .08-1694/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за
уредување на градежно земјиште во
индустриска зона на општина Василево за
2020 година,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.

Бр.08–1695/2 Општина Василево
29.11.2019г. 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 21 од Статутот на
Општина Василево( „ Службен гласник на
ОВ“ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),Советот на
општина Василево ја донесе следната:

Програма
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За уредување на градежно земјиште во
индустриска зона на

општина Василево за 2020 година
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: 700.000 денари
Вкупно
700.000 денари

Член 3
Уредување на градежно земјиште во

индустриска зона во Градошорци

1. Изградба на улица од Дом на
култура до индустриска зона
Градошорци преку апликација
од Министерство за траанспорт
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 9 во
индустриска зона Градошорци
500.000 денари

Вкупно  700.000 денари

Член 4
Оваа прорама стапува во сила

осмиот ден по објавувањето во Службениот
гласник на општина Василево.

Б р .08-1695/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        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 39
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник na ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за
определување на висината на месечниот
надоместок на советниците за присуство на
седниците на Советот на општина
Василево,

што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на ден
29.11.2019 година.
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Бр.08–1696/2 Општина Василево
29.11.2019г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

* *  *

Врз основа на член 29-б од
Законот за плата и другите надоместоци
на пратениците во Собранието на РМ и
другите надоместоци на пратениците
во Собранието на РМ и другите избрани
и именувани лица во Републиката (
Службен весник на РМ
бр.38/91,23/97,37/05,84/05,121/07,161/08
,92/09,42/10,97/10,161/10,11/12,145/12 и
170/13 ) член 21 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник
на општина Василево” бр. 04/03,08/06 и
09/10 ), Советот на општина Василево
на својата  редовна седница  ја донесе
следната,

ОДЛУКА
за определување на висината на

месечниот надоместок на советниците
за присуство на  седниците на Советот

на општина Василево

Член 1
Месечниот надомест на

советниците за присуство на седниците
на Советот на општина Василево
изнесува 50 % од просечно исплатената
плата во Републиката за изминатата
година.

Член 2
На претседателот на Советот на

општина Василево, за раководењето и
организирањето на работата на Советот,
надоместокот од член 1 од оваа Одлука
се зголемува за 30 %  .

Член 3
Со влегувањето во сила на оваа

одлука престануваат да важат Одлука за
определување на висината на месечниот
надоместок за седници на членовите на
Советот бр.07-3430/1 од 21.12.2009
година и Одлука за изменување на
Одлуката за определување на висината
на месечниот надоместок за седници на

членовите на Советот  бр.07-1442/1 од
2/.05.2010 година .

Член 4
Оваа Одлука ќе се применува од

01.01.2020 година.
Член 5

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

Б р .08-1696/1 Совет на општинаВасилево
29.11.2019г.                        Претседател,

Василево                 Крсте Панев с.р.

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

Р Е Ш Е Н И Е
За именување на вршител на должноста

директор на ЈОУДГ Права радост
Василево-Општина Василево

1.За вршител на должноста
директор на ЈОУДГ Прва радост Василево-
Општина Василево се именува Бранко
Андонов од с.Василево вработен во
општина Василево, со неограничени
овластувања, почнувајќи од 20.11.2019
година.

2.Оваа Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Василево.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 45 од Законот за
установите (Службен весник на РМ
бр.32/05, 120/05 и 51/11) и член 126 од
Законот за заштита на децата (Службен
весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18, 104/19 и 146/19),
Градоначалникот на општина Василево на
ден 20.11.2019 година го именува за
вршител на должноста директор на ЈОУДГ
Прва радост Василево-Општина
ВасилевоБранко Андонов од с.Василево
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вработен во општина Василево, со
неограничени овластувања

ОпштинаВасилево
Доставенодо: Градоначалник
Бранко Андонов, Марјан Јанес.р
ЈОУДГ Прва радост,
Архива,

Бр.09–1614/1
20.11.2019г.

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

Р Е Ш Е Н И Е
За именување на вршителот на должност
директорот на ЈПКД Турија п.о Василево

1.За вршител на должноста
директор ЈПКД Турија п.о Василево се
именува Зоранчо Ѓорѓиев од с.Пиперево
вработен во ЈПКД Турија п.оВасилево, со
неограничени овластувања за временски
период од 2(два) месеци, почнувајќи од
14.11.2019 година.

2.Оваа Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Василево.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 24-а  став 3 од
Законот за јавни претпријатија(Службен
весник на РМ бр. 38/96,06/02, 40/03,
49/06,22/07,83/09, 97/10, 06/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Градоначалникот на општина Василево на
ден 14.11.2019 годинаго именува за
вршител на должноста директор на ЈПКД
Турија п.о Василево Зоранчо Ѓорѓиев од
с.Пиперево вработен во ЈПКД Турија-
Василево, со неограничени овластувања за
временски период од 2(два)месеци,
почнувајќи од 14.11.2019година.

ОпштинаВасилево
Доставенодо: Градоначалник
Зоранчо Ѓорѓиев, Марјан Јанев с.р
ЈПКД Турија п.о Василево,
Архива,

Бр.09–1578/1
11.11.2019г.


