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Бр. 08-334/1
01.03.2019 г
Василево

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

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

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за
усвојување на Полугодишен извештај за
работата на ООУ „Атанас
Нивичански“с.Нова Маала за учебната
2018/2019 година

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

Се објавува Заклучокот за усвојување на
Полугодишен извештај за работата на ООУ
„Атанас Нивичански“ с.Нова Маала за
учебната 2018/2019 година, донесен на
седницата на Советот на Општина
Василево, одржана на ден 01.03.2019
година.
Бр.08-334/2
01.03.2019 г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Се објавува Одлуката за утврдување
на
потребата
од
донесување
на
урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на
К.П.бр.1765 во КО Василево вон
г.р.донесена на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден
01.03.2019 година.

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1 точка 31 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 одржана на
ден 01.03.2019 година, донесе

Бр.08-335/2
01.03.2019 г.
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Полугодишен извештај за
работата на ООУ „Атанас Нивичански“
с.Нова Маала за учебната 2018/2019 година

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21
став 1 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10), а согласно со член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ број 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), и
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во

Член 1
Со овој Заклучок се усвојува Полугодишен
извештај за работата на ООУ „Атанас
Нивичански“ с.Нова Маала за учебната 2018/2019
година.
Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Василево.
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урбанистичко
планска
документација
(“Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14
и 64/15), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
01.03.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за
сопствено учество на Општина Василево
За реализација на проектот за улица во
с.Нова Маала до резервоар.

О Д Л У К А
Се објавува Одлуката за сопствено
учество на Општина Василево За
реализација на проектот за улица во с.Нова
Маала до резервоар, донесена на седницата
на Советот на Општина Василево, одржана
на ден 01.03.2019 година.

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

Бр.08-336/2
01.03.2019 г.
Василево

Член 1
Се
утврдува
потребата
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект К.П.бр.1765 во КО
Василево вон г.р. со право на сопственост
на барателот на легализацијата на
бесправниот објект лицето Јашарова Рамизе
од Струмица ул.Климент Охридски бр.380.

--------------------------------------Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на
РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот на
општина Василево (Службен гласник на ОВ
бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на Општина
Василево на својата редовна седница
одржана на ден 01.03.2019 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.
Бр. 08-335/1
01.03.2019 г
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

ОДЛУКА
За сопствено учество на Општина
Василево За реализација на проектот за
улица во с.Нова Маала до резервоар

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Член 1
Со оваа Одлука се обезбедуваат
средства за учество на Општина Василево
во проектот за изградба на улица во с.Нова
Маала до резервоар. Носител на проектот е
Општина Василево.

** *

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

Член 2
Инвестициски
грантови
од
Проектот за подобрување на општинските
услуги , и добивање на грант во износ од
1.000.000 денари од Министерството за
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финанси , и учество на Општина Василево
во износ од 977.166 денари.

Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21
од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
01.03.2019 година, донесе

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесување,а ќе биде објавена во
„Службен Гласник на Општина Василево“.
Бр. 08-336/1
01.03.2019 г
Василево

ЗАКЛУЧОК

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

за давање согласност на
Спогодбата за измена и дополнување на
Спогодбата за начинот и условите за
заедничко организирање на
извршувањето на линискиот превоз на
патници за општините:Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село

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

Член 1
Советот на Општина Василево дава
согласност на Спогодбата за измена и
дополнување на Спогодбата за начинот и
условите за заедничко организирање на
извршувањето на линискиот превоз на
патници за општините:Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село.

РЕШЕНИЕ
За објавување на Заклучокот за
давање согласност на Спогодбата за
измена и дополнување на Спогодбата за
начинот и условите за заедничко
организирање на извршувањето на
линискиот превоз на патници за
општините:Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село

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

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Спогодбата за измена и
дополнување на Спогодбата за начинот и
условите за заедничко организирање на
извршувањето на линискиот превоз на
патници за општините:Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село донесен на седница
на Советот на Општина Василево, одржана
на ден 01.03.2019 година.
Бр.08-337/2
01.03.2019 г.
Василево

Бр. 08-337/1
01.03.2019 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

** *

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

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

РЕШЕНИЕ
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За објавување на Решението за
разрешување и именување на член на
Училишниот одбор на ООУ ,,Атанас
Нивичански’’ Нова Маала

Член 3
Оваа Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на донесувањето а ќе
се објави во Службен гласник на ОВ.

Се објавува Решението на за
разрешување и именување на член на
Училишниот одбор на ООУ ,,Атанас
Нивичански’’ Нова Маала донесено на
седница на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 01.03.2019 година.
Бр.08-338/2
01.03.2019 г.
Василево

Бр. 08-338/1
01.03.2019 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

** *

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

--------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 5
од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член
124 став 2 од Законот за основно
образование („Службен весник на РМ“
бр.103/08), член 21 точка 28 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на
ОВ“ бр.04/03, бр.08/06 и бр.10/06), Советот
на општина Василево на својата редовна
седница одржана на 01.03.2019 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
За објавување на План за
контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина
Василево (2019-2021)
Се објавува План за контрола на
популацијата на бездомни кучиња
на
територијата на Општина Василево (20192021) донесен на седница на Советот на
Општина Василево, одржана на ден
01.03.2019 година.

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на
член на Училишниот одбор на ООУ
,,Атанас Нивичански’’ Нова Маала
Член 1

Бр.08-339/2
01.032.2019 г.
Василево

Од член на Училишниот одбор на
ООУ,,Атанас Нивичански’’ Нова Маала
се разрешува :

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

--------------------------------------Врз основа на член 28,став 3 од
Законот за заштита и благосостојба на
животните
(,,Службен
весник
на
РМ,,бр.149/14,149/15 и 53/16), член 36 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член 21 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и 9/10),
Советот на Општина Василево на својата

- Ели Ѓоргиева
Член 2
За член на Училишниот одбор на
ООУ,,Атанас Нивичански’’ Нова Маала се
именува :
- Виолета Тонева
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редовна седница одржана на ден 01.03.2019
година, донесе

прописите од областа на ветеринарното
здравство и благосостојбата на животните.
III.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ

ПЛАН

Планирани се мерки за:

За контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на
Општина Василево (2019-2021)

-заловување на животни,
-нивни
прифатилиште,

транспорт

до

I.ВОВЕД
-прием и преглед од доктор
по ветеринарна медицина,

За решавање на проблемот
поврзан со зголеменото присуство на
бездомни кучиња, односно за контрола на
нивниот број, од страна на Светската
здравствена организација за заштита на
животните и позитивните законски прописи
во Република Македонија, единствено е
можен хуманиот начин на третирање на
овие животни.

-лабараториско испитување
на заразни болести согласно прописите од
областа на ветеринарното законодавство,
вклучувајќи испитување од болеста
лајшманиоаза,
-ветеринарно
медицински
третман на кучињата,овариохистеректомија
и орхиектомија,

Хуманиот
третман
подразбира згрижување и заштита на
животните, но и заштита на безбедноста и
здравјето на граѓаните во општината.

-постоперативно сместување
и нега,
-вакцинација
дехелментација,

Согласно
Законот
за
заштита и благосостојба на животните,
општините се надлежни да вршат собирање
на
бездомни
кучиња,
односно
нерегистрирани кучиња и регистрирани
кучиња доколку ги затекнат на јавни
површини без присуство на сопственикот и
привремено да ги сместат во соодветни
објекти-прифатилишта.

и

-обележување со микрочип,
-враќање на заловените
кучиња на реонот на нивно заловување или
вдомување на кучињата,
-еутаназија на кучињата
согласно прописите од областа на
ветеринарното законодавство,

Со овој План се утврдуваат
насоките за третирање на бездомни кучиња,
условите, организацијата и начинот на
реализација.

- едукација подигнување на
јавната свест кај населението.
Планот за контрола на
популацијата на бездомни кучиња ги дава
основните насоки од кои ќе произлезат
Годишни програми за контрола на
популацијата на бездомни кучиња на
територијата на Општина Василево,
Годишната програма ќе ја реализира
субјект кој општината ќе го избере на јавен

II.ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ
Општата цел на Планот е
определување
на
општи
мерки
и
активности што треба да се превземат во
периодот 2019-2021 година за ефикасна
контрола и заштита на популацијата на
бездомни кучиња, како и третман согласно
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повик и кој ги исполнува условите за
изведување на активности согласно закон.
IV.ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ

МЕРКИ

04 март 2019 г.
Прифатилиштето треба да
обезбедува
елементарни
услови
за
спроведување на соодветни мерки и
персонал за ефикасна заштита на
животните, редовно хранење и напојување
и доколку е потребно лекување на
животните.

И

IV.1
Заловување,
транспорт, идентификација и евиденција

Заловените
кучиња
транспортираат до прифатилиштето.

Обучени
луѓе
кои
поседуваат легитимација да спроведуваат
заловување на кучињата, а се обезбедени со
соодветна униформа и средства за лична
заштита.

се

Кучињата се сместуваат во
просториите за прием во кои се врши
набљудување на кучињата од страна на
докторот по ветеринарна медицина кој
врши преглед на заловените кучиња и ги
спроведува сите мерки согласно закон и тој
одредува кој од нив ги исполнуваат
критериумите за еутаназија.

Заловувањето се врши со
следната опрема: возило, јамки-мрежи за
заловување, пушка (сафари) за хемиско
заловување на кучињата, корпи-кафези за
транспорт, окулувратници и водилки.
Транспортот се врши од местото на
заловувње до прифатилиштето.

Еутаназијата се врши:
-во согласност со важечките
законски прописи и наредби;

На лице место се врши
теренската идентификација на посебни
обрасци за евиденција и идентификација секое заловено куче веднаш се евидентира,
се заведуваат податоци за животното како
раса, пол, старост, особени знаци, место на
заловување и др.

-кога животното е заболено
од заразна или паразитска болест која може
да се пренесе на други животни или луѓето,
животното е заболено од други болести кај
кои лечењето е долго и со несигурна
прогноза, тешко повредени животни,
животни кои видливо страдаат или стари
изнемоштени животни;

Заловувањето се врши на
месечна основа. Секоја прва недела од
месецот.

-кога кучињата преставуваат
опасност кон луѓето или другите животни и

По извршени анализи е
извршена констатација дека приближниот
број на кучиња кои треба да бидат заловени
се движи околу 100, на неколку локации:
Основното училиште во с. Василево,
Подрачните училишта во Ангелци и
Сушево и Основното училиште во Нова
Маала.

-кога кучињата поминале
минимум временски период потребен за
исцрпување на можност за вдомување.
Медицински третман на
здрави кучиња се врши на следниот начин:
Сите
клинички
здрави
животни се транспортираат до Ветеринарно
друштво кое е одобрено од Агенцијата за
храна и ветеринарство и кое има договор за
ветеринарно медицински третман на
животните со прифатилиштето. Сите
животни кои по мислење на ветеринарен

IV.2
Престој
во
прифатилиште,
ветеринарномедицински
третман и понатамошно постапување со
третираните кучиња
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доктор ги исполнуваат критериумите за
операција се оперираат-стерилизирааат. По
завршената операција и пост оперативно
опоравување животните се враќаат назад во
прифатилиштето каде се врши нивно
редовно хранење и постојан надзор од
страна на обучени лица.

04 март 2019 г.
јавната свест за постапување со бездомни
кучиња, организирање акции и настани за
вдомување на кучињата се важен дел кој на
подолг рок ќе го ограничи бројот на кучиња
на улица и ќе овозможи одржливост на
планските активности.
V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ

Прифатилиштето
се
одржува согласно санитарно-хигиенските
прописи: боксовите во прифатилиштето
редовно се чистат, се врши дезинфекција и
дезинсекција, а по потреба и соодветна
дератизација
на
целиот
простор.
Прифатилиштето е должно да склучи
договор со овластен оператор за нештетно
отстранување на лешеви и нус производи
од животинско потекло, во специјално
изградена гробна - јама на соодветна
комунална депонија а исто така ќе ги
собира и транспортира фекалиите/отпадот
од
прифатилиштето.Непосреднопри
напуштање на прифатилиштето кучињата
се вакцинираат против болеста беснило и
кучињата се третираат со средство против
едно и ектопаразити. Животните се враќаат
на реонот на заловување или се вдомуваат
со тоа што истите се обележани со
микрочип,
вратените
на
реонот
дополнително треба видливо да се обележат
а вдомените се внесуваат во Ветеринарно
информативниот систем.

- Планот предвидува интензитетот
на заловување и капацитетот на сместување
во прифатилиште да ги исполнува условите
за
сместување
на
10
бездомни
кучињамесечно.
- Ке се врши редовно мониторирање
и контрола од страна на општинскиот
комунален инспекторво тек на цела
календарска година
во однос на
одговорното сопствеништво на домашните
миленици.
- Динамиката за подигнување на
јавната свест, би се реализирала во
следните временски интервали:
Спроведување
на
едукативни
активности во образовните институции во
нашата
општина,
во
месец
Септемви/Октомври 2019-2021 год.

Приоритет се дава на вдомување на
животните.

Организирање
на
акции
за
вдомување на кучиња со заедничка
активност на здруженија од нашата
општина, месец Јуни и месец Октомври
2019-2021 год.

Во тек е изградба на
прифатилиште во Општина Струмица кое
ќе функционира и за потребите на 6 ( шест)
општини од Југоисточниот плнски рекион,
меѓу кои и општина Василево.

Активности за подигање на јавната
свест и иницирање за вдомување, преку
социјалните мрежи кој се менаџирани од
страна на ЕЛС, континуирано, најмалку
еднаш на месечно ниво.
Согласно
Планот,
сите
подетални активности ќе се предвидат во
Годишни програми за контрола на
популацијата на бездомни кучиња не
територијата на Општина Василево.

IV.3 Подигнување на јавната свест
Подигнувањето на јавната
свест е клучна за справување и хуман
третман на кучињата скитници. Решавање
на разни форми на комуникација со
граѓаните, спроведување едукативни и
промотивни активности за подигнување на
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VI.ФИНАНСИРАЊЕ

Василево,
година.

Активностите
ќе
се
финансираат од Буџетот на Општина
Василево. За тековната 2019 година, се
предвидени 100 000 денари.

Бр.08-340/2
01.03.2019 г.
Василево

на

ден

01.03.2019

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

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

VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Планот за контрола на популацијата
на бездомни кучиња на територијата на
Општина Василево (2019-2021) ќе се
применува по одобрување на истиот од
Агенцијата за храна и ветеринарство на
РСМ.

Врз основа на член 22 од Законот за
користење и располагање со стварите во
општествена соспственост (Сл.весник на
РМ бр.78/15,106/15,153/15,190/16), член 36
од Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21
од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 и
9/10), Советот на Општина Василево на
својата редовна седница одржана на ден
01.03.2019 година, донесе

Надзор над реализација на
планот врши Општина Василево преку
комуналните редари.
Бр. 08-339/1
01.03.2019 г
Василево

одржана

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

ОДЛУКА
за давање на времено користење
без надоместок на недвижни ствари –
простор на Министерството за труд и
социјална политика - Скопје,
Меѓуопштински центар за социјална
работа Струмица

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

член 1
СЕ УВАЖУВА барањето на
Министерството за труд и социјална
политика Скопје бр.10-8280/1 од 09.11.2018
година – и се дава просторија на времено
користење за обавување на дејноста на
меѓуопштинскиот центар за социјална
работа Струмица на локација на КП бр.2343
МВ”СЕЛО” КО Василево,за давање услуги
на граѓаните од општина
Василево.
Просторијата се состои од:

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за за
давање на времено користење без
надоместок на недвижни ствари –
простор на Министерството за труд и
социјална политика - Скопје,
Меѓуопштински центар за социјална
работа Струмица

-

Се објавува Одлуката за за давање
на времено користење без надоместок на
недвижни
ствари
–
простор
на
Министерството за труд и социјална
политика - Скопје, Меѓуопштински центар
за социјална работа Струмица, донесена на
седницата на Советот на Општина

Работна просторија 12 м2 ,
Остава од 2 м2 и
Користење на ВЦ
Член 2
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Бр.08-341/2
01.03.2019 г.
Василево

Се задолжува Градоначалникот на
општина Василево со Министерството за
труд и социјална политика Скопје и
Мегуопштинскиот центар за социјални
работи Струмица да склучи договор со кој
поблиско ќе се уредат правата и обврските
од договорот за двете страни.

--------------------------------------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 својата седница одржана на
01.03.2019 година ја донесе следната:

Член 3
Примерок од Одлуката да се
достави до Министерството за труд и
социјална
политика
Скопје,
Мегуопштинскиот центар за социјални
работи Струмица и архивата на општина
Василево.
Член 4

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ ВО 2019 ГОДИНА

Одлуката влегува во сила со денот
на донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Василево“.
Бр. 08-340/1
01.03.2019 г
Василево

општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Вовед
** *

Програмата за спроведување на општи
мерки за заштита на населението од
заразни болести е во согласност со член
14 став 2 од Законот за заштита на
населението од заразни болести („Службен
весник на РМ“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 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.

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

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

Се објавува Програмата за спроведување на
општи мерки за заштита на населението
од заразни болести во 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
Општина Василево, одржана на ден
01.03.2019 година.

10

Br.04

04 март 2019 г.

Службен glasnik na Op[tina Vasilevo

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

7.Здравственi прегледи на одредени
категории на вработени, како и на лица и
бацилоносители одредени со закон;
8.Имунизација и хемиопрофилакса;

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и
контрола на исправноста на водата;

9.Дезинфекција,
дератизација
индикации.

2.Отстранување на отпадните води и
цврстите отпадни материи на начин кој
спречува загадување
на човековата
околина;

дезинсекција
и
епидемиолошки

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.

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);

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.

4.Вршење нa превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација;
5.Обезбедување
на
превентивнопромотивни активности за унапредување
на здравјето на населението.

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.

Општите мерки ги организира единицата
на локална самоуправа и се спроведуваат
во
согласност
со стандардите
и
постапките утврдени со закон за секоја
дејност одделно.

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.

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

пo

болести-

2.Лабораториско испитување за утврдување
на причинителот на заболувањето;
3.Пријавување на заразни болести;

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:

4.Епидемиолошки испитувања;
5.Превоз, изолација и лечење на болни од
заразна болест;
6.Карантин и здравствен надзор;
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1.Обезбедување безбедна вода за пиење и
контрола на исправноста на водата од
регионалниот водовод и водоводите кои се
во сопственост на МЗ;

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

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;

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.

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.
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.

Контролни мерки:
-Изготвување на флаери и плакати за
правилна дистрибуција на цврстиот отпад.
Флаерите да се дистрибуираат со сметките
за вода и отстранување на отпадот, а
плакатите да се постават на регуларни
места и на контејнерите за отпад.
4.1.Спроведување
на
превентивна
дезинфекција,дезинсекција и дератизација
(ДДД) во населени места и други јавни
површини. Законот за заштита на
населението од заразни болести налага
превентивна дезинфекција, дезинсекција и
дератизацја во здравствени, училишни,
предучилишни и социјални установи,
зелени
пазари, канализации, депонии и
друго. Спроведувањето на ДДД во
установите и другите јавни објекти ќе се
врши врз основа на побарувања или

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
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склучени договори помеѓу ЈЗУ и ЦЈЗ
Струмица или други правни лица што ги
исполнуваат условите пропишани со закон
и прописите донесени врз основа на него
и корисниците на овие услуги. Препораки
за превентивна дезинфекција, дезинсекција
и дератизација
би биле:вршење на
превентивна дезинсекција на критични
точки во населени места каде што има
настанато диви депонии на цврст отпад од
домаќинствата или вишок на земјоделски
производи
Р.бр
1.

2.

3.

04 март 2019 г.
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Известувањето
и
информирање
на
граѓаните ќе се врши преку соопштенија
истакнати на јавни места, ВЕБ страната на
општината, локалните медиуми, соработка
на општината со МЗ, здружение на пчелари
итн, за точниот термин на акцијата, видот
на препаратот и начинот на изведување.

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

КРИТИЧНИ МЕСТА
По
течението
на
река
Струмечница од с.Дукатино до
с.Пиперево
По течението на река Турија од
атарот
на
с.Пиперево
до
с.Доброшинци
Регионална
депонија
во
Доброшинци

Завршни одредби
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден
од денот на објавување во Службен
гласник на општина Василево.

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.

Бр. 08-341/1
01.03.2019 г
Василево

Совет на општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

** *

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
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