
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ БР. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20)го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување
на отпадни води во општина Василево за 2021 година,

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

Бр.08–1556/2 Општина Василево
23.12.2020г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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

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

Василево за 2021 година

Вовед:
Во програмата изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни

водикако дел од надлежноста за комунални дејности за 2021година предвидени се
одредени активности за кои ќе бидат обезбедени средства преку трансфери од страна на
пооделни министерства и од сопствени приходи во буџетот за 2021година.

Член 1

За реализација на наведената програма предвидени се средства од:
Буџет на општина Василево
- Буџет на општина Василево                                      5.047.000 денари

Вкупно: 5.047.000 денари

Средствата ќе бидат искористени за изградба на следните капитални објекти:

- Изградба на атмосферска канализација од повеќенаменско игралиште Василево до
река Водочница во висина од   4.400.000 денари

- Изградба на атмосферски бетонски канал во Чифлик маало с.Градошорци во
должина од 192м во висин од 403.000 денари



- Изградба на атмосферски бетонски канал во с. Радичево во должина од 95м во
висина од 244.000 денари

Вкупно: 5.047.000 денари

Член 2
Овие трошоци (како капитални), исклучиво се однесуваат за изградба на системи за

одведување и пречистување на отпадни води во сите населени места во општина
Василево.

Член 3
Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување  во Службен гласник на

општина Василево .

Б р .08-1556/1 Совет на општинаВасилево
23.12.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.


