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* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот за 
usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za 
izvr[uvawe na Buxetot za 2017 godina  na 
op[tina Vasilevo за периодот од 01.01.2017 
до 31.03.2017 godina(К1) , [to Sovetot na 
op[tina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 27.04.2017 godina 
 

 
 
 
Бр.09–872/2       Општина Василево 
27.04.2017г.                         Градоначалник 
Василево                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

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

 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02),~len 32 
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" бр.04/03,08/06 и 09/10 ), 
Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 27.04.2017 
godina donese,  

 
  
 

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za 
izvr[uvawe na Buxetot za 2017 godina  na 

op[tina Vasilevo за периодот од 01.01. до 
31.03.2017 godina(К1) 

 
 

 
1.Сe usvojuva  kvartalniot  izve[taj za 
izvr[uvawe na Buxetot na op[tina 

Vasilevo  за  периодот од 01.01. до 31.03.2017 
godina (К-1). 

 
2.Составен дел на овој Заклучок е и 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Василево за периодот 
од 01.01. до 31.03.2017 godina(К-1). 

 
 

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Op[tina Vasilevo". 
 
 
 
 

Бр.08-872/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                        Претседател,  
 Василево                                       Драги Митев  с.р 
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* *  * 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Zakluчokot za  
usvojuvawe na kvartalniot  izve[taj za 
доспеаните а неизмирени обврски на 
општина Василево за период од 01.01.2017 до 
31.03.2017 godina (К2) , [to Sovetot na 
op[tina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 27.04.2017 godina 
 

 
 
Бр.09–873/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

       Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 
7 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02),~len 32 
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10 ), 
Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 27.04.2017 
godina donese,  
 
 
  

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za 

доспеаните а неизмирени обврски на 
општина Василево за период од 01.01 до 

31.03.2017 година(К2) 
 
 

1.Se usvojuva  kvartaleniot  izve[taj za 
доспеаните а неизмирени обврски  за период 
од 01.01 до 31.03.2017 година (К-2) 
 

2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e 
kvartalniot  izve[taj za доспеаните а 
неизмирени обврски  за период од 01.01 до 
31.03.2017 година (К-2) 
 
 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Op[tina Vasilevo". 
 
 
 

Бр.08-873/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                       Претседател,  
 Василево                                      Драги Митев  с.р. 
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* *  * 

 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Zakluчokot za  
usvojuvawe na kvartalniot  izve[taj za 
промените на состојбата на задолжувањето  
на општина Василево за период од 01.01.2017 
до 31.03.2017 godina (К-3), [to Sovetot na 
op[tina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 27.04.2017 godina 
 

 
 
 
Бр.09–874/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 
 ---------------------------------------------------- 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02),~len 32 
stav 1 to~ka 4 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br 61/04) i ~len 21 od 
Statutot na Op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10 ), 
Sovetot na op[tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica odr`ana na den 27.04.2017 
godina donese,  

 
 

 
ZAKLU^OK 

za usvojuvawe na  kvartalniot  izve[taj za 
промените на состојбата на задолжувањето  
на општина Василево за период од 01.01 до 

31.03.2017 година (К-3) 
 
 

1.Se usvojuva  kvartaleniot  izve[taj za 
промените на состојбата на задолжувањето 
на општина Василево за период од 01.01 до 
31.03.2017 година (К-3) 

 
2.Sostaven del na ovoj zaklu~ok e 
kvartalniot  izve[taj za промените на 
состојбата на задолжувањето на општина 
Василево  за период од 01.01 до 31.03.2017 
година (К-3) 
 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se objavi vo  "Slu`beni 
glasnik na Op[tina Vasilevo". 
                  
 
 
 
Бр.08-874/1               Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                    Претседател,  
 Василево                                    Драги Митев  с.р 
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* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот за 
usvojuvawe na  Извештајот од самоеваулација 
2014-2016 година на ООУ ,, Гоце Делчев ,, 
Василево , [to Sovetot na op[tina Vasilevo 
go donese na sednicata odr`ana na den 
27.04.2017 godina 
 

Бр.09–875/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9   
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 
став 1 точка 29  od Statutot na Op[tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" 
br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op[tina 
Vasilevo na svojata redovna sednica 
odr`ana na den 27.04.2017 godina donese,  
 

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na  Извештајот од 

самоеваулација 2014-2016 година на ООУ ,, 
Гоце Делчев ,, Василево 

 
 
1.Сe usvojuva Извештајот од самоеваулација 
2014-2016 година на ООУ ,, Гоце Делчев ,, 
Василево. 
 
2.Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот 
од самоеваулација 2014-2016 година на ООУ ,, 
Гоце Делчев ,, Василево 
 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден  
od denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo  
"Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo". 
 
 
Бр.08-875/1               Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                    Претседател,  
 Василево                                    Драги Митев  с.р 

 
 

* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот за 
usvojuvawe na  Извештајот од самоеваулација 

2014-2016 година на ООУ ,, Атанас Нивичански 

,, Нова Маала , [to Sovetot na op[tina 
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na 
den 27.04.2017 godina 
 

 
Бр.09–876/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 9   
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), i ~len 21 
став 1 точка 29  od Statutot na Op[tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" 
br.04/03,08/06 и 09/10), Sovetot na op[tina 
Vasilevo na svojata redovna sednica 
odr`ana na den 27.04.2017 godina donese,  

 
  

ZAKLU^OK 
za  usvojuvawe na  Извештајот од 

самоеваулација 2014-2016 година на ООУ ,, 

Атанас Нивичански ,, Нова Маала 
 
 
1.Сe usvojuva Извештајот од самоеваулација 
2014-2016 година на ООУ ,, Атанас Нивичански 

,, Нова Маала. 
 
 
2.Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот 
од самоеваулација 2014-2016 година на ООУ ,, 

Атанас Нивичански ,, Нова Маала. 
 
 
3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот ден  
od denot na donesuvaweto a ]e se objavi vo  
"Slu`beni glasnik na Op[tina Vasilevo". 
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Бр.08-876/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                     Претседател,  
 Василево                                   Драги Митев  с.р 
 
 

 
* *  * 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Zakluчokot za  
usvojuvawe na Годишниот извештај за 
работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2016 
година, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 
27.04.2017 godina. 
 

 

Бр.09–877/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 

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

 
        Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 

1 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 21 
od Statutot na Opшtina Vasilevo 
("Slu`ben glasnik na OV" br. 04/03,08/06 и 
09/10), Sovetot na opшtina Vasilevo na 
svojata redovna sednica odr`ana na den 
27.04.2017 godina donese,  
 
 

ZAKLU^OK 
za usvojuvawe na Годишниот извештај за 

работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2016 година 

 
 
1. Se usvojuva Годишниот извештај за 
работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2016 
година. 
 
2. Sostaven del na ovoj Зaklu~ok e Годишниот 
извештај за работата на Центарот за развој 

на Југоисточниот плански регион за 2016 
година. 

 
 3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo "Slu`beni 
glasnik na Opшtina Vasilevo". 
 

 

Бр.08-877/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  с.р. 
 
 

 
 

* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Заклучокот за davawe 
soglasnost na Одлуката на ВД Директорот на 
Јавното   претпријатие за комунални дејности 
,,Турија,, Василево за усогласување на 
дејностите на ЈПКД,,Турија,, Василево, според 
новиот шифрарник, согласно Националната 
класификација на дејностите, [to Sovetot na 
op[tina Vasilevo go donese na sednicata 
odr`ana na den 27.04.2017 godina 
 

 

Бр.09–878/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 

 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 5/02), ~len 11 
to~ka 7 od Zakonot za javnite pretprijatija 
("Slu`ben vesnik na R.M." br 38/96) i ~len 21 
to~ka 29 od Statutot na Op[tina Vasilevo 
("Slu`ben glasnik na OV" br. 04/03,08/06 и 
09/10 ), Sovetot na op[tina Vasilevo na 
svojata redovna sednica  donese,  
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ZAKLU^OK 
za davawe soglasnost na Одлуката на ВД 
Директорот на Јавното   претпријатие за 
комунални дејности ,,Турија,, Василево за 

усогласување на дејностите на ЈПКД,,Турија,, 
Василево, според новиот шифрарник, согласно 
Националната класификација на дејностите 

 
 
            1.Sovetot na op[tina Vasilevo dava 
soglasnost na Одлуката на ВД Директорот на 
Јавното   претпријатие за комунални дејности 
,,Турија,, Василево за усогласување на 
дејностите на ЈПКД,,Турија,, Василево, според 
новиот шифрарник, согласно Националната 
класификација на дејностите. 
 
 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a ]e se   objavi vo "Slu`beni 
glasnik na Op[tina Vasilevo". 

 
 
 
Бр.08-878/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  с.р. 

 
 
 
 

* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката za 
odobruvawe na помош na црковното 
настојателство при храмот св. Наум 
с.Чанаклија, шto Sovetot na opшtina 
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na 
den 27.04.2017 година. 
 
 
Бр.09–879/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21 
став 1 точка 43 od Statutot na op[tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo " br.04/03 и бр.08/06),  Советот на 
општина Василево na svojata redovna sednica 
одржана на 20.03.2017 година  ја donese 
следната,  
 
 
 

ODLUKA 
za odobruvawe na помош во градежни 

материјали на црковното настојателство при 
храмот св. Наум с.Чанаклија 

 
 
 

~len 1 
                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva помош во градежни 
материјали vo iznos od 10.000 denari на 
црковното настојателство при храмот св. Наум 
с.Чанаклија. 

 
~len 2 

                    Помошта utvrdenа vo ~len 1 se 
odobruvaat na црковното настојателство при 
храмот св. Наум с.Чанаклија. 
 
 

~len 3 
                    Finansiskite sredstva ]e se 
obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo 
za 2017 godina 
 
 

~len 5 
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot 

na donesuvaweto a ]e se objavi  vo Slu`ben 
glasnik na Op[tina Vasilevo. 
 
 
 

Бр.08-879/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Br.4                        Службен glasnik na Opшtina Vasilevo            28 април  2016g. 

 

 13

 
* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Програмата за 
спроведување на општите мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2017 година, 
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 27.04.2017 
година. 
 

 

Бр.09–880/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов 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 и 149/14) и 
член 25 став 1 точка 43, а во врска со 
член 15 став 1 алинеа 2 од Статутот на 
Општина Василево      ( ,,Службен 
гласник на Општина Василево” бр 08/06), 
Советот на општина Василево ја  донесе 
следната: 

 
 

ПРОГРАМА  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ МЕРКИ ЗА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ ВО 2017 ГОДИНА 
 
 

I.Вовед 
Програмата за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението 
од заразни болести е во согласност со 
член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести 
(„Службен весник на РМ“ бр. 66/04, 
139/08, 99/09 и 149/14) и член 22 точка 9 
од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02), и 
според истиот, заштитата на населението 
од заразни болести претставува 

организирана општествена активност со 
цел да се спречи појавата или да се 
намали, отстрани или искорени 
ширењето на заразни болести, кои се од 
посебно значење за Р. Македонија. 

За заштита од заразни болести се 
спроведува епидемиолошки надзор и се 
применуваат општи и посебни мерки. По 
потреба се спроведуваат и вонредни 
мерки. 

Епидемиолошкиот надзор го 
организираат и спроведуваат 
епидемиолошките служби при 
Институтот за јавно здравје и 
регионалните центри за јавно здравје. 

Општите мерки за 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 за 
водоснабдување, други јавни установи и 
други јавни места); 

4.Вршење на 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.Здравствени прегледи на 
одредени категории на 
вработени, како и на лица и    
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   бацилоносители одредени со 
закон; 

8.Имунизација и 
хемиопрофилакса; 
9.Дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација по 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. 

 
II.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 2017 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 2017 
година ќе продолжи да се грижи за 
континуирано снабдување на 
населението со доволни количини на 
здравствено исправна вода за пиење. 

Согласно Одлуката за комунален 
ред, организираното водоснабдување на 
најголем дел од населението во општина 
Василево го врши Јавното претпријатие 
„Турија “ Василево . 

Верификација на квалитетот и 
исправноста на водата за пиење од 
регионалниот водовод и информирање на 
корисниците за квалитетот на водата го 
врши ЈЗУ Центар за јавно здравје- 
Струмица. 

Редовниот мониторинг се 
спроведува еднаш месечно се зимаат 
примероци од регионалниот водовод и  
од водоводите со кои стопанисуваат МЗ. 
Месечните извештаи за исправност се 
доствуваат до Општината, од кои се гледа 
исправноста на водата за пиење на 
регионалниот водовот и на другите 
водоводи во Општина Василево. Доколку 
иззвештаите 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 

најостливата  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 
училчните простории и предучилишните 
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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 
канализацион и 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 дератизација во здравствени, 
училишни, предучилишни и социјални 
установи, зелени пазари, канализации, 
депонии и друго. 

Спроведувањето на ДДД во 
установите и другите јавни објекти ќе се 
врши врз основа на побарувања или 
склучени договори помегу ЈЗУ 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 како што има 
настанато диви депонии на цврст  отпад 
од домаќинствата или вишок на 
земјоделски производи 

 
 

 
5.1.Превентивно-промотивни 

активности за унапредување на здравјето 
на населението 

 
Општината во соработка  со 

Центарот за јавно здравје ке го планираат 
и организираат спроведувањето на 
промоција на здравјето и превенцијата од 
заразни болести. 

Во зависност од случувањата ќе 
се спроведуваат и типизирани предавања 
на учениците од основното и средното 
образование за заштита од заразни 
болести. 

 
III.Финансирање 

 
Активностите утврдени со оваа 

програма ќе се реализираат со средства 
од Буџетот на општина Василево за 2017 
година, според програмата средствата за  
дезинсекција и дератизација во висина од 
300.000,00 денари. Овие средства се 
поделени за прскање во два турнуса, а 
праскањето ќе се изведува авионски со 
сите Општини од струмичкиот регион. 

 
IV.Известување 
 
 Известувањето и 

информирањето на граѓаните ќе се врши 
преку соопштенија истакнати на јавни 
места, ВЕБ страната на општината,  
локалните медиуми, соработка на 
општината со  МЗ,  здружение на пчелари 
итн, за точниот термин на акцијата, видот 
на препаратот и начинот на изведување 
на третманот.1 

 
 
V.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 

 
Ре.
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 
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претставник од Агенцијата за храна и 
ветеринарство. 

 
 
VI.Завршни одредби 
 
Оваа Програма  влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина Василево 
“. 
 
 

Бр.08-880/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  с.р. 
 
 
 
 

* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката za 
odobruvawe na помош во градежни материјали 
на црковниот одбор во с.Едерниково, шto 
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
sednicata odr`ana na den 27.04.2017 година. 
 

 
 
Бр.09–881/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) i ~len 21 
став 1 точка 43 od Statutot na op[tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na Op[tina 
Vasilevo " br.04/03 и бр.08/06),  Советот на 
општина Василево na svojata redovna sednica 
одржана на 27.04.2017 година  ја donese 
следната,  
 
 
 

 
ODLUKA 

za odobruvawe na помош во градежни 
материјали на црковниот одбор во с.Едерниково 

 
 

~len 1 
                   So ovaa Odluka Советот на op[tina 
Vasilevo odobruva помош во градежни 
материјали vo iznos od 10.000 denari на 
црковниот одбор во с.Едерниково. 

 
 

~len 2 
                    Помошта utvrdenа vo ~len 1 se 
odobruvaat na црковниот одбор во 
с.Едерниково за реконструкција на тремот на 
црквата св.Ѓорги во с.Едерниково. 
 

 
~len 3 

                    Finansiskite sredstva ]e se 
obezbedat od Buxetot na op[tina Vasilevo 
za 2017 godina 
 

 
~len 5 

Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot 
na donesuvaweto a ]e se objavi  vo Slu`ben 
glasnik na Op[tina Vasilevo. 
 
 
 

Бр.08-881/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  с.р. 

 
 
 

* *  * 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 

od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od 
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben 
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go 
donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Одлуката za 
утврдување на приоритет за реализација 
на Проектот „ Реконструкција и 
ревитализација на дел од улица од пошта 
до повеќенаменско игралиште  во 
Василево “-општина Василево, шto 
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na 
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sednicata odr`ana na den 27.04.2017 
година. 
 
 
Бр.09–882/2       Општина Василево 
27.04.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

Врз основа на член 36 ст.1 т.15   од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 05/02) 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 на својата  
седница   ја донесе следната  

 
 
                      

О  Д  Л  У  К  А 
За утврдување на приоритет за 

реализација на Проектот 
„ Реконструкција и ревитализација на дел 
од улица од пошта до повеќенаменско 
игралиште  во Василево “-општина 

Василево 
 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава 

приоритет  за реализација на Проектот „ 
Реконструкција и ревитализација на дел 
од улица од пошта до повеќенаменско 
игралиште  во Василево “-општина 
Василево,  по Јавен повик бр.01/2015 
објавен од Министерството за финансии 
за користење средства од ЕУ ИПА 
грантот за рурална инфраструктура.  
 
 

Член 2 
 Средствата кои се неопходни за 
целосна реализација на Проектот ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина Василево 
. 
 
 

Член 3 
    Одлуката влегува во сила со денот 
на објавување во „Службен гласник на 
општина Василево“. 
 
 

Бр.08-882/1                          Совет на општина Василево 
27.04.2017г.                                      Претседател,  
 Василево                                     Драги Митев  с.р. 

 

 
 

                            * *  * 

Gradona~alnikot na Op[tina 
Vasilevo vrz osnova na ~len 28 od Zakonot za 
javnite nabavki (,,Slu`ben vesnik na RM,, 
br. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 
185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130
/14,180/14,78/15 и 192/15) i ~len 38 od 
Statutot na Op[tina Vasilevo (,,Slu`ben 
glasnik na OV,, br.04/03, 08/06 i 09/10), donese 

 
 

RE[ENIE br.01/2017 

za potreba od javna nabavka 
 
 

^len 1 
So ovaa Re[enie se utvrduva potreba 

od javna nabavka na `elezarija за потребите на 
органите и општинската администрација на општина 
Василево za period od 1 (edna) godina 
(sukcesivna nabavka). 

 
 

^len 2 
Nabavkata ќe se sprovede po postapka 

so barawe za pribirawe na ponudi bez 
objavuvawe oglas, vo soglasnost so Zakonot 
za javni nabavki. 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na nabavkata e 
236.000,00 denari со ДДВ i e vnesena vo 
Godiшniot plan za javni nabavki za 2017 
godina. 

 
^len 4 

Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 

- Cena                    100 poeni 
 

^len 5 
Postapkata za nabavkata }e ja 

sprovede Komisija za javni nabavki vo 
Op{tina Vasilevo sostavena od 3 (tri) 
~lena, pretsedatel i dvajca ~lenovi na 
komisijata kako i nivni zamenici. 

 
^len 6 

Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se 
imenuvaat: 
       -   Risto Mihailov        - pretsedatel; 

- Ацо Митев                - zam.pretsedatel; 
Za ~lenovi i nivni zamenici se 

imenuvaat: 
- Боби Величковски       - ~len; 
- Митко Јанев      - zam.~len; 
- Убавка Стојчева           -~len; 
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- Бранко Андонов    -zam.~len. 
 
 

^len 7 
Ovaa Reшenie vleguva vo sila od 

denot na donesuvawe, a ќe se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo’’ . 

 
 

Бр.09–58/1       Општина Василево 
11.01.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

 
 
 
 
                                            * *  * 

 
Gradona~alnikot na Op[tina 

Vasilevo vrz osnova na ~len 28 od Zakonot za 
javnite nabavki (,,Slu`ben vesnik na RM,, 
br.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 
185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130
/14,180/14,78/15 и 192/15), ~len 50 od Zakonot 
za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija” br.5/02) i ~len 38 od 
Statutot na Op[tina Vasilevo (,,Slu`ben 
glasnik na OV’’ br.04/03, 08/06 i 09/10), donese 

 
 

RE[ENIE br.06/2017 
za potreba od javna nabavka 

 
^len 1 

So ovaa Re[enie se utvrduva potreba 
od javna nabavka na usluga за осигурување на 
имотот на општина Василево, имотот на ООУ Гоце 
Делчев с. Василево, имотот на ООУ Атанас 
Нивичански с.Нова Маала и имотот на ЈОУДГ ,,Прва 
радост “ Василево за период од 1 (една) година. 

  
^len 2 

Nabavkata ќe se sprovede po postapka 
so barawe za pribirawe na ponudi so 
objavuvawe oglas koja zapo~nuva vo hartiena 
forma a zavrшuva so elektronska aukcija, vo 
soglasnost so Zakonot za javni nabavki. 

 
^len 3 

Procenetata vrednost na nabavkata e 
300.000,00 denari bez DDV i e predvidena vo 
Godiшniot plan za javni nabavki za 2017 
godina. 

 
^len 4 

Kriterium za izbor na najpovolen 
ponuduva~ e ponuda so najniska cena: 

 
- Cena- премија 100 boda 

 
^len 5 

Postapkata za nabavkata ќe ja 
sprovede Komisija za javni nabavki vo 
Op{tina Vasilevo sostavena od 3 (tri) 
~lena, pretsedatel i dvajca ~lenovi na 
komisijata kako i nivni zamenici. 

 

 

^len 6 
Za pretsedatel i zamenik pretsedatel se 

imenuvaat: 
- Ристо Михаилов   - pretsedatel; 
- Симона Шонтевска   - zam.pretsedatel; 

 
Za ~lenovi i nivni zamenici se 

imenuvaat: 
- Убавка Стојчева           - ~len; 
- Блажо Стоилков        - zam.~len; 
- Боби Величковски             -~len; 
- Зора Коларова      -zam.~len. 

 
 

^len 7 
Ovaa Reшenie vleguva vo sila od 

denot na donesuvawe, a ќe se objavi vo 
,,Slu`ben glasnik na Opшtina Vasilevo,, . 
 
 
Бр.09–624/1       Општина Василево 
10.03.2017г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 
 


