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1.Вовед во ИЛРП 

1.1 Воведно писмо од градоначалникот – краток опис на целите на ИПЛР  

Посебно е задоволството што ја имам можноста да Ви го преставам Интегрираниот 

план за локален развој за Општина Василево , документ со стратешка можност за 

изработка на конкретни акциони планови, проектни предлози и проектни апликации. 

Во текот на изминатите години беа изработени неколку развојни документи заедно со 

граѓаните на Општината Василево со цел да се утврдат приоритетните потреби на 

граѓаните и проблемите што треба да се засегнат. Поради ограничениот обем на 

општинскиот буџет, не може секој од овие проблеми да се третира во исто време. Освен 

тоа, не е извршена приоритизација на разновидните развојни приоритети што се 

утврдени во различните документи кои може да послужат како насока за утврдување на 

конкретните мерки и проекти што треба да се спроведат во најблиска иднина (наредните 

4 години). Исто така, ваквите развојни документи не содржат детали за конкретни 

проекти, како ни јасни показатели со кои ќе може да се измери напредокот во 

подобрувањето на квалитетот на живеење на нашите граѓани како резултат на нашите 

напори. Тие слабости се надминуваат со овој Интегриран план. 

Општина Василево е свесна дека за да се преточат развојните приоритети во конкретни 

проекти, за да се изнајдат средства за овие проекти и за истите да се спроведат 

потребно е многу време и поголеми ресурси од Општината.  

Бидејќи ресурсите ни се многу ограничени, треба да се фокусираме врз изработка и 

спроведување на проекти коишто се сметаат за врвен приоритет и за коишто е 

веројатно да се изнајдат финансиски средства од други извори. Од тие причини, 

Општината одлучи дека е неопходно да се изработи 4-годишен план,наречен 

Интегриран план за локален развој  2021-2024, во кој ќе се утврди кои од стратешките 

приоритети треба да се засегнат како врвни приоритети, како истите би се 

имплементирале (што значи, преку кои расположиви програми, домашни и странски 

извори, би се барале дополнителни средства), колку ресурси се потребни за секој од 

проектите, како и тоа на кој начин ова соодветствува на буџетот на Општината. Ова не 

значи дека не се важни оние приоритети кои нема да ги засегнеме сега веднаш, туку 

само значи дека прифаќаме дека нашите ресурси се ограничени и дека треба да се 

фокусираме да ги користиме ресурсите на најекономичен начин за проекти за кои 

постои веројатност да се обезбеди финансирање и со коишто ќе се реализираат нашите 

најголеми приоритети.Понатаму, би сакал да подвлечам дека дури и со ограничени 

ресурси со кои располага  во текот на изминатите години Општина Василево реализира 

голем број на проекти соочувајќи се со предизвиците пред се поврзани 

соподобрувањето на квалитетот на живеење на своите граѓани.  

 

Марјан Јанев, Градоначалник на Општина Василево 
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1.2 Цел на ИПЛР  

Интегрираниот план за локален развој на општина Василево има за цел да ја отслика 

сликата на развој на општината ,како и да определи кои проекти/активности да се 

спроведат во текот на наредните четири  години (2021-2024) со цел да се исполнат 

стратешките цели, како и со конкретна изводливост што може да се финансира. 

1.3 Методологијата  

Процесот на изработка на Интегрираниот план за локален развој на општина Василево 

е инклузивен со вклученост на повеќе субјекти во неговото позиционирање и 

непосредно креирање и тоа:  

- Единица на локална самоуправа,  

- Невладини организации,  

- Бизнис сектор,  

  Клучна  улога во подготовката на Интегрираниот план имаат  вработените во општина 

Василево административно распоредени во повеќе одделенија. Невладиониот сектор 

се вклучува преку повеќе организации кои се занимаваат со проблеми  особено од 

областа на природата и заштитата на животната средина.  

   Бизнис заедницата е исто така непосредно вклучена со свои идеи и предлози во 

креирањето на овој стратешки документ.  

1.4 Структурата на ИПЛР – главните елементи на  ИПЛР: 

-Вовед,                                                                                                                           - 

Усогласеност со национални, регионални и локални стратешки документи,  

- Социо-економска анализа на општина Василево 

- Визија за општина Василево, стратешки цели, приоритети и мерки  

- Портфолио на проектните предлози  

- Буџет и финансирање на планираните проекти  

- Индикатори за успешност  

- План за имплементација  

- План за следење на постигнатите резултати 

- Евалуација на постигнатите резултати  
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1.5 Институционалната рамка 

 

Општина Василево има широко искуство во спроведување на проекти, финансирани од 

различни донатори.  

Проектите во овој Интегриран план за локален развој на општина Василево 

административно - технички ќе ги спроведат соодветните одделенија од Општината 

(јавни набавки, буџет, урбанизам)  додека пак самото управување на проектите ќе го 

врши Одделение за комунални дејности, уредување на градежно земјиште и локален 

економски развој на Општината, кое што беше одговорно за спроведувањето на голем 

број проекти во минатото. 

Севкупниот напредок на проектите ќе бидат следени од страна на  Градоначалникот на 

општина Василево, членовите на Советот на Општината, невладините организации, 

бизнис секторот, како и претставници од крајните корисници на проектните резултати. 

Институционалната соработка ќе се одвива со Владата на РСМ и нејзините 

министерства, агенции,бироа и други државни органи за оние прашања за кои е 

неопходна соработка или финансирање.  

Графикон 1: Институционална рамка 
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Совет на Општина Василево 

Закон за локалната 

самоуправа 
Статут на Општина Василево 

Надлежности 

Локален економски развој 

Надлежности 

Локален економски развој 

      одлука Градоначалник 

Решение ТИМ 

                                                                                                               Изработка на ИПЛР 
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2.Социо-економска анализа на општина Василево   

2.1 Население (демографија)  

Општина Василево има 18 населени места во кои живеат 12.122 жители, според 

пописот од 2002 година. Ако оваа бројка се спреди со претходниот попис од 1994 година 

, се гледа дека населението во општината е во пораст и тоа за 713 жители или 6,25%. 

Спроед податоците заклучно со 2011 година, вкупниот број на ученици во Општина 

Василево во 2011 се зголемил за 4.4% во однос на вкупниот број на ученици во 2007. 

Василево е трета општина по зголемувањето на вкупниот број на ученици. 

 

 

2.2 Пазар на труд  

Активно и пасивно население 

Број на невработени лица: 1.784 (состојба на 31.11.2015 година) 

Образовна структура на невработените 

Невработени лица според образование Вкупно Мажи Жени 

Доктори на науки    

Магистри на науки 1 1 0 

http://opstinavasilevo.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/tabela-naselenie.jpg
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Високо образование 27 4 23 

Више образование 9 6 3 

Завршено средно образование 298 132 166 

Непотполно средно образование 171 98 73 

Основно образование и без образование 1.278 87 458 

Вкупно 1.784 328 723 

 

2.3.Социјална инфраструктура 

2.3.1 Образование На територијата на општина Василево воспитно-образовниот 

процес се реализира  преку двеосновни училишта во населените места Василево и 

Нова Маала , кон кои гравитираат и подрачните училишта што постојат во сите други 

населени места во општината. Овие образовни институции овозможуваат добивање на 

знаења, изградба на личноста и оформување на младите генерации за нивно успешно 

вклучување во сите текови на современиот општествен живот. 

Ученици во Основното Општинско Училиште Атанас Нивичански – Нова Маала (заедно 

со подрачните училишта ) 

паралерка Број на ученици 

I 46 

II 51 

III 56 

IV 40 

V 43 

VI 28 

VII 26 

VIII 28 

IX 29 

Вкупно 347 

 

Ученици во Основното Општинско училиште Гоце Делчев – Василево (заедно со 

подрачните училишта ) 

Паралерка Бројна ученици 

I 87 

II 86 

III 90 

IV 104 

V 43 

VI 53 

VII 81 

VIII 77 

IX 67 

Вкупно  688 
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2.3.2 Здравство  

    Во општина Василево  примарната здравствена заштита е организирана преку 

амбуланти и  стоматолошки ординации во склоп на амбуланите. Амбуланти за 

примарна здравствена заштита (во кои работат општ лекар и медицинска сестра) 

постојат вкупно 3 и тоа во населените места: Василево -1, Пиперево -1. 

    Стоматолошки ординации има во населените места Пиперево и Владиевци.  

Здравствени амбуланти ги задоволуват потребите на граѓаните за примарна 

здравствена заштита, додека за другите здравствени услуги се користи Медицинскиот 

центар во Струмица. 

2.3.3 Култура и спорт 

   Културата и спортот се исто така застапени во општината .Во речиси сите населени 

места во општината, постојат Домови на културата кои се многу малку искористени за 

културни активности, а некои и воопшто не се употребуваат. 

       Спортот во општината е застапен единствено преку повеќе фудбалски клубови во 

населените места. Тие се натпреваруваат во рамките на фудбалската лига на 

Струмичкиот регион. 

Позначаен спортски субјект на теритиријата на општина Василево е фудбалскиот клуб 

“ФК Василево , кој се натпреварува во трета фудбалска лига во Република Северна 

Македонија. 

2.3.4Граѓански сектор 

   Невладиниот сектор во општина Василево  е застапен и организиран преку друштва 

и здруженија. Нивната активност е насочена кон промовирање на граѓанското 

општество во зависност од областа и делокругот на своето дејствување. 

  Својата активност пред се ја насочуваат кон реализација на некои проекти за 

решавање на одредени проблеми во заедницата, при што остваруваат голема 

соработка како со локалната така и со централната власт. 

Невладини организации кои делуваат на територијата на општина Василево се : 

- ,,Агро Сојуз на земјоделци,, Василево 

-  ,,Басмак Василево,, Василево  

-  ,,Еко Котлина,, Пиперево  

 

2.4 Локална  Економија и стопанство 

    Поради поволната географска положба, природните ресурси, културата и 

традицијата, главни стопански дејности во општина Василево се: 

- произвотство и преработка на земјоделски производи ( производство на домати , 

краставици , зелка , компир ,пипер, карфиол, и др. ), 



 
 

11 
 

-овоштарство , најмногу се одгледува лозје , слива претежно стенле , вишна 

-сточарство, 

- дрвно-преработувачка дејност, 

- услужни дејности и сл. 

Главни компаративни предности на општината: идеални локации за развој на 

индустрии покрај магистралниот пат А4, природно богатство со вода (брана Турија), 

производство на земјоделски и овошни производи, регионална депонија на 

југоисточниот регион. 

Најзначајни локални претпријатија: „Мис Стон“ (угостителска дејност); „Дијагонала“ 

(продажба на санитарија); „Цоби енд“ (продажба на ламинати); „Нипром“, „11 

Септември“ (дрвна индустрија); „Евромак“ (откуп на земјоделски производи);  

,,Слобода,, (произвотство на грозје, вино и алхохолен дестилат); ,,Јаворшпед,, 

(продажба на нафта и нафтени деривати), ,,Здравје Радово,, (произвотство на млеко и 

млечни производи), ,,Ивона,, ( произвотство на хигиенски производи од хартија и др.), 

,,Цамбулев,, , ,,Еулис,, (сервис за клима уреди), ,,Агро Гама,, (ладилник за оджавање 

земјоделски производи), ,,Коневи,, (Произвотство на мебел), ,,Хоме,, (произвотство на 

мебел), ,,Лотос-М,, (дисконт), ,,Ласер,, ( сервис за електроника), ,,Неохром,, 

(произвотство на столариј), ,,Лали,, ( произвотство на ПВЦ и Алом. Столарија). 

 

Минерални ресурси: вар, каменоломи,песок,чакал (неминерални суровини). 

Туризам и угостителство: еден хотел, еден ресторан и еден ноќен клуб. 

ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ 

Во општината Василево идентификувана е Индустриската зона „Градашорци“, што се 

наоѓа на одлична местоположба, во близина на магистралниот патен правец А4. 

Индустриска зона: ,,Слобода / Доброшинци,, 

Индустриска зона: ,,Нова Маала / Чанаклија,, 

 

Општински поволности за инвестирање во индустриските зони: Советот на 

општината, на барање на инвеститор, може да донесе одлука за утврдување на посебни 

поволности за одредена конкретна инвестиција. 

  2.5 Сообраќајни врски 

СООБРАЌАЈНИ ВРСКИ 

Табела 4.8. Сообраќајни врски 

Автопати, експресни и магистрални патишта 

Директен пристап на магистрален патен правец А4 

 
Регионални патни правци што поминуваат низ општината 
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Р1403 

Оддалеченост на општината од аеродроми (км) 

„Александар Велики“ – Скопје 129 км 

„Свети Апостол Павле“ – Охрид 267 км 

Аеродром Солун, Грција 156 км 

Аеродром Софија, Бугарија 247 км 

Оддалеченост на општината од железница 

Железничка станица Гевгелија 57 км 

Железничка станица Миравци 63 км 

Железничка станица Штип 63 км 

Оддалеченост на општината од пристаниште (км) 

Пристаниште Солун, Грција 133 км 

Пристаниште Драч, Албанија 431 км 

Пристаниште Бургас, Бугарија 581 км 

Оддалеченост на општината од гранични премини (км) 

Грција 55 км 

Бугарија 36 км 

Србија 160 км 

Косово 166 км 

Албанија 285 км 

Оддалеченост на општината од поважни градови (км) 

Скопје 147 км 

Солун 133 км 

Софија 243 км 

Белград 548 км 

Загреб 936 км 

Истанбул 719 км 

Виена 1.156 км 

Будимпешта 920 км 
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Извор: Водич за инвестирање во  Југоисточниот плански регион 

      2.6 Општинска инфраструктура и планирање  

Постојната урбанистичка документација за општина Василево , не ги задоволува 

стандардите, бидејќи е доста застарена, па поради тоа неопходно е истата да биде  

заменета со нова во насока на подобро планирање на развојот на Општината и 

максимално искористување на нејзините просторни можности.  

Општина Василево располага со урбанистичка документација за сите населени места 

,но сега во тек е изработка на нови урбанистички планиви за населените места : 

• Василево 

• Пиперево 

• Ангелци 

• Градашорци 

• Владевци 

Условите за градба, односно одобренијата за градење се издаваат врз основа на 

горенаведената урбанистичка документација, во согласност со Законот за градење.  

Постојат големи неизградени градежни површини кои се наоѓаат во градежните опфати 

на населените места, а кои не се во сопственост на Општината што во голема мера 

влијае на можностите за креирање на нејзиниот локален економски развој, преку нивна 

продажба  на потенцијални домашни и странски инвеститори. 

      Во поглед на инфраструктурното уредување на Општината, значајно е да се издвои 

сообраќајната поврзаност, односно локалната, регионалната и магистраланта патна 

мрежа, водоснабдувањето, односно изградените водоводни диструбутивни мрежи, 

изработени проекти за фекална канализација како и електро-телекомуникациската 

мрежа. 

Инфраструктура 

• Локална патна мрежа 

Општина Василево е добро отворена кон другите општини и поврзана со патишта. 

Со магистралниот пат, А-4, кој поминува низ територијата на општината овозможено 

е поврзување на сите населени места со центарот на општината, со општина 

Струмица и општина Радовиш.Локалните патишта, кои во вид на коловоз изнесуваат 

200 км, овозможуваат лесна комуникација помегу сите населени места. Со асфалтен 

пат се поврзани сите населени места. 

• Електрична и ПТТ мрежа 

Општина Василево целосно е покриена со електрична мрежа. Сите трафостници се 

реконструирани и имаат капацитет за висок напон. Уличното осветлување е доволно 

распространето во сите населени места. Општина Василево располага со нова ПТТ 

мрежа. Постои пошта во Василево, Добрашинци и Владевци, а телефонски централи 

во Василево , Пиперево, Владевци, Радичево и Добрашинци 

• Водоснабдување и каналзација 

Снабдувањето со вода во општина Василево е на задоволително 

ниво. 
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Населените места: Василево, Ангелци, Градашорци, Едрениково и индустриската зона 

Василево, со вода се снабдуваат од регионалниот водовод Василево Ангелци, 

Градашорци, чиј резервоар се наоѓа во месноста Ташли баир – Василево. Капацитетот 

на овој резервоар е 1500 приклучоци, а моменталната 

искористеност е околу 61%, односно изразено во бројки: 

Населените места Добрашинци, Нова Маала и Чанаклија со вода се снабдуваат од 

резервоарот во Добрашинци, чиј капацитет е 700 приклучоци, а моменталната 

искористеност е 38%. Односно изразено во бројки:. 

Населеното место Дукатино и Трибичино со вода се снабдува од резервоарот во 

Дукатино. Неговиот капацитет е 200, а моменталната искористеност 44,5%, односно во 

моментот има приклучено 89 домаќинства. 

Со овие четири резервоари стопанисува ЈПКД „Турија“, Василево, формирано од 

Советот на општина Василево во 1999 год. 

Населеното место Седларци со вода се снабдува од резервоарот во Седларци и 

снабдува со вода 100 домаќинства. 

Останатите населените места: Пиперево, Владевци, Радичево, Сушево и Висока Маала  

со вода се снабдуваат од водоводни системи со кои стопанисуваат месните заедници и 

заедничко за сите нив е тоа што водата не е филтрирана. 

Во сферата на канализацијата и третманот со отпадните води состојбата во општина 

Василево е следна: 

Со системот за фекална канализација покриени се дел од населените места. Вкупната 

должина на мрежата е 19807 метри од кои 5242 метри отпаѓаат на главна колекторска 

мрежа во Василево и Пиперево а 14565 метри се секундарна мрежа во населените 

места Пиперево и Ангелци. Можност за приклучување на истата имаат по околу 60 % 

од домаќинставата во населените места Ангелци и Пиперево. Останатите домаќинства 

проблемот со отпадните води го решаваат индивидуално со септички јами. 

Доколку с.Сушево со месен самопридонес го има решено системот со фекална 

канилизација. 

Во тек е реализација на фекална канализација во населено место Едрениково. 

• Општина Василево е единица на локална самоуправа со седиште во населеното 

место Василево 

Органи на општината се: Градоначалник, кој ја претставува и застапува општината и 

Совет на општината, кој го сочинуваат 15 советници, како претставнички орган на 

граѓаните на општината. 

  За извршување на работите од надлежност на органите на општината, согласно актот 

за систематизација, општинската администрација е поделена на пет одделенија: 

• Одделение за нормативно правни работи и јавни дејности 

• Одделение за управување со човечки ресурси и општи работи 

• Одделение за финансиски прашања 

• Одделение за комунални дејности, уредување на градежно земјиште и 

локален економски развој, 

• Одделение за внатрешна ревизија, 
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• Заедничко одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други 

надоместоци 

   Општинската администрација брои вкупно 26 вработени. 

  Во општината постои и Јавно претпријатие за комунални дејности-ЈПКД Турија – 

Василево , чии основни задачи се организација на водоснабдувањето во населените 

места, одржување на комуналната хигиена, одржување и реконструкција на уличното 

осветлување и одржување на отворените атмосферски канали . 

Како јавна установа на територијата на Општина Василево исто така е  и детска 

градинка „Прва радост“, Василево ЈОУДГ „Прва радост“, Василево 

–основач: Совет на општина Василево 

- датум на основање: 04.08.2014 година. 

Која се грижи за деца од рана возраст од 9 месеци до 6 години .  

2.7 Сигурност и безбедност во општината  

Поплавите се природни непогоди кои настануваат како резултат на специфичностите 

на релјефот, топографските, орографските, геоморфолошките и климатските услови на 

поднебјето, како и на нерамномерниот режим на течењето на природните 

водотеци.Хидрографската мрежа на Струмичкиот регион е доста богата, испреплетена 

со повеќе извори, реки и нивни притоки.Вкупниот Струмички / Василевски слив е со 

површина од 1.520 км2 односно 6% од територијата на Републиката, со просечни 

годишни врнежи од 791 мм/м2. Низ територијата течат реките: Струмица, Турија, 

Водочница, Тркајна, Стара Река, повеќе порои и суводолици:с.Сушево-Сушевска река, 

с.Доброшинци-река Турија, Порои: Пулец, Порој, Батак, с. Нова Маала-Порои: Дујлек, 

Новомалски дол, Асмали, с.Чанаклија-Суводолица:Чанаклиска река, с.Градошорци-

Порој: Длабок пат. Карактеристично за сите овие природни водотеци е што имаат 

пороен карактер што се должи на пообилните врнежи во горните делови на сливот, а 

поради големите стрмнини водата добива големо забрзување и доаѓа до излевање од 

коритата.Ова доведува до големи штети кај обработливите површини, 

водостопанството, патната мрежа, станбените и стопанските објекти.Од ваквите 

излевања загрозени се околу 1.000 ха обработливи површини од Струмичкото поле.Со 

изградбата на браните Турија, Водоча, Новоселка, Иловица, Маркова Река и Чаушица 

(на Хамзалиска Река) намалени се во голема мерка поплавните бранови на природните 

водотеци во целиот регион.Овие објекти, како и системите за снабдување со вода и за 

наводнување се во лоша состојба поради тоа што недоволно и несоодветно се 

одржуваат.Трансформацијата на јавното водостопанско претпријатие и сеуште 

незавршениот процес на децентрализација на власта предизвикуваат проблеми и 

застои во превземањето на активностите и мерките за заштита и спасување од поплави. 

-за сите брани е изработена студија на поплавниот бран со елаборати за последиците 

од нивно ненадејно рушење и дадени се технички решенија за уредите за известување 

и тревожење на населението во загрозените подрачја, но истите не се изведени  

-изработени се оперативните планови за заштита и спасување на населението и 

материјалните добра во случај на преливање или рушење на браните 
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-за сите брани се утврдени безбедносните коти на нивото на водата во акумулацијата 

на кое треба да се спуштат со празнење во случај на опасност од уривање или од воени 

дејствија 

- телефонски врски се воспоставени со браните Турија, Водоча и Новоселка.  

- населението од загрозените подрачја не е во доволна мерка запознаено со знаците за 

известување за опасност од уривање на браната и не е доволно обучено за превземање 

мерки и постапки за заштита и евакуација во тие услови. 

  Имајќи ја во предвид целата состојба, а со цел да се избегнат, односно, да се намалат 

последиците од евентуално прелевање или рушење на браните, потребно е да се 

превземат следните мерки и активности:  

-надлежните државни органи на управа и субјектите кои стопанисуваат со 

водостоанските објекти доследно да се придржуваат на прописите и мерките што треба 

да се реализираат, а со цел навремено известување и тревожење на населението во 

случај на ненадејно уривање или прелевање преку круната и 

-спроведување на обука со населението од загрозените подрачја низводно од високите 

брани.  

             

     Врз основа на  истражувањата, документирањето и анализата на информациите и 

документите за несреќи и непогоди случени во минатото, како и проценувањето преку 

веројатноста и предвидувањето на подрачјето  на општината, утврдени се следните 

опасности:  

     - Поплави. река Струмица, река Водочница, река Турија, Иловичка река,како и 

помалите порои Пулец, Дујлек, Длабок Пат,   кои  при поројни дождови, предизвикуваат 

последици врз имотот и обработливите површини на населението долж течението на 

споменатите реки и порои. 

     -Екстемни временски услови. Подрачјето на општина Василево со своите релјефни, 

хидрографски, климатски и други карактеристики придонесуваат за појава на опасности 

од екстремните временски услови како невреме изразено со град. 

   Врз основа на истражувањата, документирањето и анализата на информациите и 

документите за случените во минатото несреќи и непогоди, како и проценувањето преку 

веројатноста и предвидувањето на подрачјето на општината, утврдени се следните 

опасности- листа на опасности: 

  1. Поплава 

 -Поплава со излевање на реките  

 -Поплава со излевање на пороите 

 2. Екстремните временски услови 

   - Невреме изразено со град 
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2.8 Животна средина  

2.8.1 Воздух  

Потенцијална закана за квалитетот на воздухот е загадувањето од  индустриско 

производство и производство на енергија,согоруваења на фосилните 

горива,активности од транспортниот сектор и затоплувањето на индивидуалните 

домови и установи, но сепак еден од најголемите загадувачи на воздухот во општина 

Василево па и пошироко е депонијата ,,Ташли баир,, кај с. Доброшинци од која за жал 

се загадени и подземните води. 

Поволните климатски услови,преставени преку мешавината на субмедитеранската и 

умерена континентална клима,појавата на северецнот овозможува појави на : 

Зголемена зачестенот на сончевите денови/сончева инсолација 

Мал број на денови со магла 

Мал број на денови со зголемена облачност 

Ретка појава на температурна инверзија

Основнитепретпоставки за аерозагадувањето во општина Василево се:емисијата на 

загадувачки материи од мобилните извори,односно издувни гасови на моторните возила 

во сообраќајот имајќи во предвид дека магистралниот пат М-4 поминува низ централното 

подрачје на општината.Значително влијание на загадувањето на воздухот имаат и 

стационарните извори- домашните огништа ,бидејки најголем дел од населението во 

општинта користи дрво како енергенс за загревање. 

Емисија од стационарни извори 

Констатирано е дека во оштина Василево сите 3.306 домаќинства користат дрво за 

загревање ,додека нафтата и екстра лесно масло практичко не се употребува. 

Емисија од мобилни извори 

Загадувањето на воздухот од сообраќајот е резултат на користењето на течните енергенси 

при согорување се емитираат:азотни оксиди (NOx), сулфурни двооксид (SO2), јаглодорен 

моноксид (CO) , ЈАГЛОРОДЕН ДВООКСИД (CO2), прашина (SPM) ,Аледехиди олово (Pb) и 

органиски киселини. 

Бројот на регистирани моторни воизла и моторизираноста со 110 автомобили на 1000 

жители. 

Загадувањето на воздухот со CO2, NO2 и VOC уделот на бензинските мотори и значително 

помало во однос  на дизел моторите,кои пак земајќи го во предвид бројот на земјоделски 

возила може да се каже дека се доминантни во општината. 
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Квалитет на воздухот 

На териорија на Општина Василево квалитетот на воздухот и емисијата се следи од страна 

на Министерството за животна средина и просторно планирање во рамки на националната 

мрежа преку моноторинг на четири места во градот Струмица. 

 

2.8.2 Расположливи водни ресурси 

- Акумулација на Брана Турија  

 

Брана Турија се наоѓа во сливот на р.Турија 4 км спротиводно од с.Доброшинци и 16 км 

северно од Струмица. Спаѓа во типот на камено-земјени брани со централно глинено јадро 

благо наклонето кон спротивната косина. Изградена е во периодот од 1968-1971 година, а 

пуштена е во екплоатација во 1973 година. Наменета е за водоснабдување на град 

Струмица и индустријата, наводнување на дел од Струмичкото поле со површина од 10.050 

ха и за добивање на хидроенергија со двонаменско користење на водата или во случај на 

појава на прелив. Со Акумулацијата Турија со бруто запремнина од 50.350.000 м3 се 

овозможува повеќегодишно израмнување на билансот на водите на река Турија. 

Во периодот од 1984-1985 г. Изградена е ХЕЦ Турија . За Нејзините потереби водата се 

зафаќа од челичниот цевовод и се води до две францисови турбини,а потоа водата 

ослободена од енергијата пак се враќа во доводниот канал. Инсталирана снага на ХЕЦ 

Турија е 2,02 MW, а инсталираниот проток е 4,6 м3/сек при што во сезона за наводнување 

можат да се произведат до 2. 

   Во Република Северна Македонија река Струмица има должина од 75,1 км и дренира 

сливна површина од 1.520 км². Има вкупен пад 1.354 метри, односно релативен пад од 18%. 

Средниот проток на Струмица кај Ново Село изнесува 6,16 m 3 /s, средните минимални 

води 1,16 m3 /s, а средните максимални води 14,50 m 3 /s.  

    Најголемиот проток се јавува при крајот на зимата и во почетокот на пролетта, односно 

во месеците февруари, март и април. Така во февруари средните големи води изнесуваат 

60,50 m³/s. Најмалите протоци се во месеците август и септември со минимум на средни 

води во август, кога овде протечуваат само 0,05 m³ /s. Во својот тек Река Струмица прима 

четири поголеми притоки, три од левата и една од десната страна. Леви притоки на 

Струмица се Ораовичка Река, пеката Плавија и реката Турија, а десна притока е само 

реката Водочница. 

 

   Турија - е најголемата притока на Струмица. Во горниот дел се формира од два крака- 

Широки Дол којшто извира на Плачковица на надморска височина од 1.065 м и тече кон 

југоисток и Безгаќева Река којашто извира на иста надморска височина на планината 

Огражден и тече кон северозапад.Тие се спојуваат меѓу Грамадиќ и Малинска Планина и 
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оттука настанува реката Турија која тече кон југ и во средниот тек е позната под името 

Нивичанска Река.  

   Водочница -е единствена поголема десна притока на р. Струмица. Извира од планината 

Смрдеш на надморска височина од 660 m, а во Струмица се влива источно од с. Зубово на 

кота од 205 м. Долга е 37,2 км, зафаќа сливна површина од 374 км2 и има релативен пад 

од 12,2‰. Во горниот тека се нарекува Бека Река, а низводно од с. Водоча се нарекува 

според името на ова село. Од почетокот тече во правец запад-исток, потоа помеѓу селата 

Попчево и Водоча тече кон север, за да после селото Водоча повторно тече кон исток. На 

реката Водочница кај с. Попчево во 1966 година е изградена вештачката акумулација- 

езерото Водоча со зафатнина од 26,7 милиони м3 вода.  Реката Водочница има една 

поголема притока, тоа е реката Тркајна .По одводнувањето на замочурените површини во 

Струмичко Поле, како посебен проблем во сливот на р.  Струмица се јавуваат мошне 

развиените ерозивни процеси и облици.  Бројните порои и поројни водотеци присутни овде, 

депонираат огромен нанос во рамничаскиот дел и нанесуват значајни штети како на 

обработливите површини така и на другите објекти во рамничарскиот дел. 

2.8.3 Земјиште 

Територијата на општината Василево го зафаќа северозападниот дел од Струмичкото 

Поле, опфаќајќи го средишното сливно подрачје на реката Струмица. Во општината 

Василево преовладува младата популација и работоспособното население, што е многу 

важен предуслов за секаков вид развој на општината. Во правец на северозападниот срт 

на Огражден се наоѓа водената акумулација Турија и регионалната депонија за цврст 

комунален отпад. Аграрната површина на општината Василево изнесува 16.091 ха, од кои 

6.773 ха (42,1%) се обработливо земјиште, 1.082 ха (11,2%) се пасишта, додека 7.516 ха 

(46,7%) се шуми.    Во општината најзастапена стопанска гранка е земјоделството, односно 

85-90% од населението се занимава со земјоделство. 

Општо земено, земјоделското производство е во постојан подем во однос на неговото 

осовременување, особено кај раноградинарското производство. Инсталирани се модерни 

пластеници, водата за наводнување рационално се користи со примена на системот “капка 

по капака“, со што е овозможено квантитативно зголемување на обемот на производството, 

но сето тоа е проследено со зголемена употреба на вештачки ѓубрива и пестициди 

    Иако не постои континуирано следење на употребата на овие средства, може со 

сигурност да се констатира трендот на зголемување на користењето на истите во текот на 

последните пет години, пред сè поради интензивниот развој на земјоделското 

производство. 

2.8.4 Отпад 

Отпадот  

Собирањето на комуналниот отпад има директно влијание врз зачувувањето на урбаната 

животна средина од аспект на санитарно и еколошко значење. 
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За одржување на контенјерите како и за собирање на отпадот  ќе се грижи Јавното 

Комунално Претпријатие Турија кое е под надлежност на Општина Васлево .  

Отпадот кој ќе се собира се фрла во регионалната депонија која се наоѓа во село 

Добрашинци кое е на територија на Општина Василево. 

Во сите населени места ЈПКД Турија два дена во неделата го собира отпадот од 

населените места , бројот на домаќинства на кои се собира отпадот е 1712 домаќинства и 

144 правни лица кои плаќаат одреден надоместок на ЈПКД ,,Турија  , со поставувањето на 

континјерите и другите домаќинства на кои не им се собира отпадот ќе можат да го фрлаат 

во контенјерите и на тој начин ќе имаме почиста животна средина . Вкупната количина на 

отпад која ја произведува секој жител на територијата на општина Василево е 1 килограми 

дневно. Во оваа проценета количина на отпад влегува комунален отпад, друг неопасен 

отпад и инертен отпад. Овој отпад завршува на регионалната депонија која е на територија 

на Општина Василево ,поточно во населеното место Добрашинци .  

 

3.SWOT- СЕКТОРСКА АНАЛИЗА НА ОПШТИНАТА 

 

SWOT-Анализата претставува анализа на внатрешните сили и слабости како и на 

надворешните можности и закани по процесите на општина Василево. Називот е кратенка 

од англиските зборови: strengths (сили), weaknesses (слабости), opportunities (можности) и 

threats (закани). 

 

SWOT - всушност претставува анализа на внатрешните и надворешните фактори што 

влијаат врз функционирањето на општината. Сите оние внатрешни фактори врз кои 

општината има или може да има влијание спаѓаат во групата на сили или слабости, зависно 

од тоа дали влијаат позитивно или негативно врз функционирањето на општината. 

Спротивно на тоа, сите надворешни фактори на кои општината нема или не може да влијае, 

спаѓаат во категоријата на можности или закани во зависност од тоа дали влијаат 

позитивно или негативно на функционирањето на оптината. Во процесот на изработка на 

ИЛДП за општина Василево, изготвена е SWOT анализа на следниве области: 

- Демографија, 

- Инфраструктура, 

- Локална самоуправа, 

- Локална економија. 
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3.1 SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ: ДЕМОГРАФИЈА 

Сили 
 

Слабости Можности  Закани  

1. Вкупно население од 
12.122 жители, претставува 
значаен фактор за 
економскиот развој на 
општината; 

1. Низок животен стандард 
на локалното население; 

1. Отварање на центри за 
квалификација, односно 
преткфалификација на 
работоспособното население; 

1. Општата економска 
состојба во државата 
влијание врз 
зголемување на 
невработеноста на 
населението и 
заминување во 
странство; 
 

2. Постои добра сообраќајна 
поврзаност помеѓу 
населените места во 
општината;  

2. Невработеноста  и 
ниските плати  предизвикува 
миграција на младите луѓе 
во земјата и странство; 

2. Зголемување на бројот на 
лица со повисок степен на 
образование; 

2. Трансфер на работна 
сила од еден  стопански 
сектор во друг; 
 

3. Хетероген состав на 
населението со релативно 
добри меѓучовечки и 
меѓунационални односи; 

3. Мал број на 
високообразовен кадар; 

3. Интерес за вршење на 
волонтерска работа. 

3. Зголемување на 
миграција – одлевање на 
стручен кадар. 

4. Долгогодишна традиција 
со почитување на сите 
обичаи; 

4. Ниска еколошка свест на 
локалното население; 

  

5. Човечки ресурси – 
образовни лица од сите 
профили. 

5. Намален наталитет во 
Општината; 

  

 6.Постојат домаќинства во 
кои живеат две или повеќе 
семејства; 

  

 7.Слаба едукација на 
населението од ромска и 
турска националност. 

  

 

 

3.2 SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ ИНФРАСТРУКТУРА 

Сили Слабости 
1. Патна сообраќајна поврзаност  помеѓу населбите во 
Општината; 

1. Не постои фекална канализација со пречистителна 
станица во сите населени места во Општината; 

2. Сообраќајна поврзаност со соседните општински 
центри; 

2. Не постои пазар на големо и мало за продажба на 
земјоделски производи. 

3. Урбанизација на Општината преку донесување на нов 
генерален урбанистички план и изработка на 
урбанистички планови за сите населени места; 

3. Слабо развиена каналска мрежа за атмосферски води 
во одделни населени места; 

4. Хидро-систем Турија за наводнување на земјоделските 
површини; 

4. Неурбанизирани населби со немање на ДУП и појава 
на дивоградби; 

5. Постоење на регионален водовод за водоснабдување 
на сите населени места во Општината; 

 

6. Развиена електро-енергетска и телекомуникациска 
структура; 

 

  

  

Можности Закани 

1. Пристап до домашни и странски фондови за 1. Загадување на почвата и подземните води. 
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финансирање на објекти од инфраструктурата; 

2. Изградба на поголеми индустриски капацитети; 2. Појава на нелегална градба; 

3. Меѓуопштинска соработка во областа на стопанството и 
индустријата; 

 

4. Поволна географска местоположба;  

5. Богатство со природни ресурси (шуми, вода, руда, 
пасишта); 

 

6. Изградба на заобиколен магистрален пат во 
Општината; 

 

7. Постоење на техничка документација, елаборати и 
готови проекти од областа на инфраструктурата. 

 

 

 

3.3 SWOT  АНАЛИЗА  - ЛОКАЛНА ВЛАСТ 

 

Сили Слабости 
1. Кадровски потенцијал и организациона структура на 
локалната самоуправа; 

1. Слаба ангажираност на постоечките месни заедници во 
решавањето на локалните проблеми; 

2. Зголемени ингеренции со Законот за децентрализација; 2. Непостоење на јавен медиум (весник, радио и сл.) на 
локално ниво; 

3. Голем потенцијал на човечки ресурси; 3. Докрај неспроведена децентрализација; 

4. Директни средби на градоначалникот со граѓаните, 
секој работен ден; 

4. Мала вклученост на граѓаните во решавањето и 
надминувањето на одредени проблеми во заедницата. 

5. Определеност за развој на Општината и зајакнување на 
нејзината улога; 

 

6. Постоечките невладини организации се вклучени во 
реализацијата на проекти и проектни активности; 

 

7. Постои Центар за услуги на граѓаните;  

8. Постоење на заедничка администрација со соседните 
општини Босилово и Ново Село. 

 

Можности Закани 

1. Прекугарнична соработка и развој на алтернативни 
форми на туризам, промоција на културни и туристички 
ресурси, еко-туризам; 

1. Постојана промена на законската регулатива; 

2. Конкурирање пред ЕУ за користење на 
претпристапните фондови за реализација на одредени 
инфраструктурни проекти; 

2. Неусогласеност и проблеми со Европската регулатива; 

3. Соработка со невладиниот, научниот и бизнис-
секторот; 

3. Ограничена можност за учество во креирање на 
развојни политики на регионално ниво. 

4.Стручно оспособување на локалната администрација;  

5. Зајакнување на соработката со соседните единици на 
локална самоуправа за заедничко решавање на 
проблемите на регионално ниво. 

 

 

 

3.4 SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА 

    

Сили Слабости 
1. Големи обработливи земјоделски површини; 1. Одлив на стручни кадри во земјата и странство; 

2. Развиена електро – енергетска и телекомуникциона 
мрежа; 

2. Непостоење на гасоводен систем во општината како 
алтернативен систем за енергија; 

3. Поволни климатски услови за развој на земјоделското 
производство; 

3. Не постои агро – берза за пласман на земјоделски 
производи; 

4. Постоење на здруженија на земјоделски 
производители; 

4. Не постои пазар на големо (кванташки пазар) на 
територијата на Општината; 

5. Брана Турија, природен ресурс за развој на локален 
туризам  

5. Слаб прилив на странски инвестиции; 

6. Субвенционирање на земјоделското производство од 
страна на централната власт; 

6. Непостоење на капацитети за преработка и 
конзервирање на земјоделски производи. 
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7. Развиена сообраќајна мрежа;  

8. Постои Студија за локален економски развој;  

Можности Закани 

1.Услови за кредитирање на мали и средни претпријатија; 1. Глобална светска криза и лоша економска состојба во 
државата; 

2. Развој на селски и еко туризам; 2. Недостиг на работна сила  
 

3. Воведување на органско земјоделско производство; 3. Високи каматни стапки за користење на кредити од 
страна на банките. 

4. Продлабочување на прекуграничната соработка и 
искористување на искуствата од Република Бугарија како 
членка на ЕУ; 

 

5. Одредување на површини за индустриски зони и развој 
на занаетчиството; 

 

6. Пренамена на постоечки индустриски капацитети.  

 

 

 

4.Визија на општина Василево - стратешките цели, приоритети и мерки  

 

 

Визијата на Општина Василево е: Општина Василево преставува рурална 

општина , со модерна инфраструкрута , развој на рурален туризам и 

земјоделство. 

Конкретизацијата на визијата ќе овозможи реализација на следните  

стратешки цели: 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Развивање на современа сообраќајна и комунална 

инфраструктура 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Обезбедување и изградба на социјална инфраструктура  и 

зголемување на квалитетот на животот на локалното население  
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3: Развој на современо земјоделско производство, подобрување на 

управувањето со животната средина и природните ресурси 

 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Развивање на современа сообраќајна и комунална 

инфраструктура 

Приоритети:  

    1.Осовременување на локалната патна инфраструктура  инфраструктура   

    2.Зголемување на сообраќајната поврзаност со соседни општини 

    3.Подобрување комуналната инфраструктура 

Мерки: 

 1.1 Реконструкција и  изградба на нови локална патна инфраструктура 

 1.2 Донесување на урбанистички планови и друга документација за населените места 

 2.1  Реконструкција и изградба на нова регионална патна инфраструктура 

 3.1 Реконструкција и изградба на нова комунална инфраструктура 

3.2 - Изградба на нови системи за отпадни води (фекална и атмосферска канализација со 

пречистителни станици)  

 

 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Обезбедување и изградба на социјална инфраструктура  и 
зголемување на квалитетот на животот на локалното население  
 

Приоритети: 

1. Унапредување на социјалната инфраструктура и подобрување на социјалните услуги 

2. Подобрување на ефективноста и ефикасноста во воспитно-образовниот процес преку 
модернизација на образованието 

3. Подобрување на квалитетот на животот преку подобрување на јавните услуги  

Мерки: 

1.1. Реконструкција на посоечката и изградба на нова социјална инфраструктура 
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1.2. Подобрување на услугите во општината од областа на социјалната заштита и 
социјалните услуги 

1.3. Унапредување на социјалната инклузија 

 2.1. Изградба на нова и реконструкција на постоечката училишна инфраструктура 

 2.2. Континуирани обуки на наставниот кадар 

3.1. Збогатување на понудата на спортски и културни содржини 

3.2. Подобрување на капацитетите на вработените во општината 
 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3:  Развој на современо земјоделско производство, подобрување 

на управувањето со животната средина и прородните ресурси 

Приоритети: 

1.Зголемување на економската активност преку развој на современо земјоделство 

2.Создавање на услови за подобрување н управувањето со животанат средина 

3.Одржливо управување со природните ресурси и ублажување на влијанието на 

климатските промени 

Мерки: 

1.1 Подобрување на конкурентноста на земјоделските производи преку поддршка  на 

еколошко производство 

1.2 . Подобрување на пласманот на земјоделските производи преку зголемување на 

нивниот квалитет 

1.3 Организирање на земјоделското производство според барањата на пазарот 

2.1.Развивање на квалитетен систем за управување со отпадот и отпадните води 

2.2 Зајакнување на капацитетите на комуналното претпријатие 

2.3. Заштита и подобрување на квалитетот на водата и намалување на загаденоста на 

воздухот 

3.1 Создавање на услови за користење на обновливи извори на енергија и за 

подобрување на енергетската ефикасност 

3.2 Заштита на билошката разновидност и подобрување на нивото на еколошката свест и 

култура 

3.3 Едукација, промоција и кампањи за справување со климатските промени 
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Табела: Стратешки цели, приоритети, мерки и активности 

Стратешки цели приоритети мерки Проекти/активности 
1.Развивање на 
современа 
сообраќајна и 
комунална 
инфраструктура 

 

1.Осовременување на 
локалната  патна 
инфраструктура 
 
 
 
 
 
 

1.1Реконструкција и 
изградба на нова  
локална патна 
инфраструктура 
1.2 Донесување на 
урбанистички 
планови и друга 
документација за 
населените места 
 

Изградба на нови локални 
патишта 
Изградба на нови улици 
Реконструкција на постоечките 
локални патишта 
Реконструкција на постоечките 
улици 
Изградба и осовременување на 
регионалните патишта 
Изградба на нови мостови 
Реконструкција на постоечки 
мостови  
Подобрување на постоечката и 
поставување на нова 
хоризонтална и вертикална 
сигнализација 
Подобрување на осветлувањето 
на патната инфраструктура 
(раскрсници, опасни делници, 
значајни објекти и сл.) 
Мерки за заштита на пешаците во 
сообраќајот како ранлива 
категорија 
Изградба на велосипедски, 
спортски и рекреативни патеки 
Изработка на и донесување нови 
урбанистички планови за села 
Изработка на нова техничка 
документација за патна 
инфраструктура 
изградба на нови 
водоснабдителни системи 
реконструкција на постоечките 
водоснабдителни системи 
Изградба на нови системи за 
наводнување на земјоделските 
површини 
Реконструкција на постоечките 
системи за наводнување на 
земјоделските површини 
Изградба на нова атмосферска 
канализација 
Изградба на фекални 
канализациони системи 

2. Зголемување на 
сообраќајната 
поврзаност со 
соседните општини 

2.11Реконструкција и 
изградба на нова  
регионална патна 
инфраструктура 

3. Подобрување на 
комуналната 
инфраструктура 

3.1  Реконструкција и   
изградба на нова 
комунална 
инфраструктура 
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Изградба на пречестителни 
станици 
Изработка на техничка 
документација за канализациони 
системи и системи за управување 
со отпадни води и пречесителни 
станици 

 
2.Обезбедување и 
изградба на 
социјална 
инфраструктура и 
зголемување на 
квалитетот на 
живеење на 
локалното 
население 

 

1.Унапредување на 
социјалната 
инфраструктура и 
подобрување на 
социјалните услуги 

 

1.1Реконструкција на 
постоечката и 
изградба на нова 
социјална 
инфраструктура 
 
1.2Подобрување на 
услугите во 
општината од областа 
на социјалната 
заштита и 
социјалните услуги 
 
1.3 Унапредување на 
социјалната 
инклузија 
 

 

Изградба на детски градинки 
Реконструкција/адаптација,  
доградба  и опремување на 
Домови на културата 
Реконструкција/адаптација и 
опремување на пензионерски 
клубови 
Реконструкција и опремување на 
објекти и локации за 
алтернативен туризам 
Изградба на старечки дом 
Изградбаи опремување на 
паркови 
Изградба на спортски сали и 
игралишта 
Изградба на детски паркови 
Инсталирање на сончеви 
колектори на училиштата и 
другите јавни објекти 
Инсталирање на системи за 
греење во јавните објекти со 
обновливи извори на 
енергија(пелети, брикети и сл.) 
Реконструкција/адаптација и 
доградба на централните и 
подрачни основни училишта со 
акцент на подобрување на 
енергетската ефикасност и 
искористување на обновливите 
извори на енергија како и 
пристап на лица со посебни 
потреби 
Набавка на потребната опрема за 
училиштата 
Обука на наставниот кадар за 
имплементација на нови и 
современи техники во наставата 
Обука на наставниците со деца со 
посебни потреби 
Обука на наставниот кадар за 
изработка и имплементација на 
ЕУ проекти 

2.Подобрување на 
ефикасноста и 
ефективноста во 
воспитно-
образовниот процес 
преку модернизација 
на образованието 

 

2.1Изградба на нова и 
рекострукција на 
постоечката 
училишна 
инфраструктура 
 
2.2Континуирани 
обуки на наставниот 
кадар 

 
3.Подобрување на 
квалитетот на 
животот преку 
подобрување на 
јавните услуги 

 

3.1 Збогатувње на 
понудата на спортски 
и културни содржини 
 
3.2 Подобрување на 
капацитетите на 
вработените во 
општината 
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Спроведување на анализа за 
потребите од социјални услуги на 
локално ниво 
Воведување на систем на 
корисници на социјални услуги 
Креирање на систем за 
евиденција и воспоставување на 
услуги за стари и изнемоштени 
лица 
Спроведување на проекти за 
социјална инклузија и за  борба 
против сиромаштијата  
Обезбедување на услови за 
квалификација, доквалификација 
и вработување на лица од 
социјално ранливите категории и 
лица корисници на социјална 
помош 
Организирањена информативни 
кампањи за самовработување 
Обуки за административните 
службеници 
Информирање и обуки за 
користење на ИПА фондови 
Спроведување на обуки за 
дефицитарни и профитабилни 
струки 
Спроведување на образование за 
возрасниот дел од популацијата 
Преквалификација на 
невработени млади лица 
Спроведување на анализи и 
истражувања на пазарот на 
трудот 
Поддршка на млади таленти од 
областа на културата и спортот 
Поддршка на културно-
уметничките друштва, спортски 
клубови и здруженија 
Организирање на културни и 
спортски манифестации 

3.Развој на 

современо 
земјоделско 
производство 
подобрување на 
управувањето со 
животната средина 
и природните 
ресусрси 
 

1.Зголемување на 
економската 
активност преку 
развој на современо 
земјоделство 

 

1.1подобрување на 
конкурентноста на 
земјоделските 
производи преку 
поддршка на 
еколошко 
производство 
1.2подобрување на 
пласманот на 
земјоделските 
производи преку 

Воспоставување на систем за 
едукација и информирање на 
земјоделците за примена на 
добри земјоделски практики и 
органско производство 
Организирање и посета на 
земјоделски саеми 
помош и поддршка за подготовка 
на проектни апликации за ЕУ 
фондовите(ИПАРД) 
Информативни кампањи за 
кредитирање во земјоделството 
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зголемување на 
нивниот квалитет 
1.3организирање на 
земјоделското 
производство според 
барањата на пазарот 

 

брендирање на специфични 
земјоделски производи (домат, 
пиперка, краставица) 
Создавање на услови за 
окрупнување на земјоделските 
стопанства 
изградба на преработувачки 
капацитети 
Креирање на модерен и 
продуктивен земјоделски сектор 
изградба на зелени пазари 
Поддршка и промовирање на 
кооперацијата и здружувањето на 
земјоделците 
Набавка на средства и опрема за 
собирање и транспорт на отпадот 
подигање на капацитетите на 
вработените во ЈКП 
Соодветно третирање на 
отпадните води 
Изградба на бетонски одводни 
канали за атмосферските вода на 
критични локации 
Соодветно третирање на 
атмосферските води 
Организирано собирање  на 
отпадот 
Формирање на систем за 
примарна селекција на отпадот 
Поставување на селективни 
садови за отпад 
Заложба за регионално 
прифатилиште за депонирање на 
отпад 
Определување и уредување на 
простор за времено депонирање 
на комунален отпад и инертен 
отпад 
Чистење на дивите депонии 
Изготвување на програма за 
заштита на површинските и 
подземните води 
Рекострукција на старата  
водоводна мрежа 
Изготвување на програма за 
намалување на загадувањето на 
воздухот и подобрувањена 
неговиот квалитет 
Одржливо обновување на 
шумскиот фонд и урбаното 
зеленило 
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Изработка на физибилити студија 
за капацитетите на обновливи 
извори 
Изработка на техничка и планска 
документација за локации за 
градба на објекти за 
искористување на обновливи 
извори на енергија 
Организирање и спроведување 
на акции и кампањи за подигање 
на свеста кај граѓаните за 
енергетска ефикасност 
Изградба на објекти за обновливи 
извори на енергија 
Изградба на енергетски 
независни(пасивни) објекти 
Поттикнување на населението за 
користење на обновливи извори 
на енергија и нивно 
субвенционирање 
Реконструкција на постоечките 
објекти со примена на мерки за 
енергетска ефикасност 
Реконструкција и модернизација 
на уличното осветлување со 
примена на мерките за 
енергетска ефикасност 
Валоризација на ендемичните 
видови и нивните живеалишта 
Спроведување на едукативни 
кампањи и обуки за заштита и 
држливост на билошката 
разновидност 
Печатење на промотивен 
материјал за билошката 
разновидност и негова соодветна 
презентација и дистрибуција 
Обезбедување подршка на 
воспитно-образовните 
институции за еколошка 
интеграција на младите  преку 
поддршка на еколошките 
активности 
Едукација на населенитето за 
потребата за заштита на 
животната средина  

 

 

 



 
 

31 
 

 

 

 

5.Портфолио на проектот  

Просторно планирање и соодветните подготвителни активности  

 

1. Изработка на урбанистички планови (УПС)  за селата: 

Василево,Пиперево,Градашорци ,Ангелци и Владевци  

 

Комуналната инфраструктура и услуги  

 

1. Атмосферска канализација Василево  

2. Атмосферска канализација Градашорци  

3. Атмосферска канализација индустриска зона Градошорци 

4. Фекална канализација Градашорци 

5. Фекална канализација со прочестителна станица Василево 

6. Фекална канализација Добрашинци 

7. Фекална канализација Радичево 

8. Фекална канализација Пиперево 

9. Феканла канализација Владевци  

10. Фекална канализација индустриска зона Градошорци  

11. Дел фекална канализација Ангелци 

12. Филтер станица за порочестителна вода за село Добрашинци , Новаа Маала 

и Чанаклија 

13. Филтер станица за прочестителна вода за Седларци 

Водовод 
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1. Водовод Дукатино и Трибичино 

2. Водовод Пиперево 

 
 

3. Водовод Василево индустриска зона 

4. Проект за намалување на загуби на вода со замена и инсталација на мерни 
инструменти 

 Локални улици и патишта 

 

1. Реконструкција и ревитализација на улица од влез во с.Пиперево до центар 

2. Брана Турија пат 

3. Локален пат Ново Владевци – Старо Владевци 

4. Улица во с.Радичево од центарот до црква 

5. Улица Василево 

6. Улица во Василево покрај канал за наводнување 

7. Улица во индустриска зона Градошорци КП 1724 

8. Улица во Градошорци 

9. Улица 6 во индустриска зона Градошорци 

10. Улица Василево од црква до школо 

11. Улица Василево од парк до клучка Пиперево 

12. Реконструкција на улица Пиперево од гробишта до болница 

13. Реконструкција на локален пат од клучка кон брана Турија до Доброшинци 
центар 

14. Реконструкција на улица Сушево 

15. Реконструкција на улица Нова Маала кон гробишта 

16. Реконструкција на пат од центар село Доброшинци до центар Нова Маала 

Изградба на мостови на речни корита  
 

1. Мост на новомалска река 

2. Мост на река Водочница 

Одржливо управување со животната средина, енергетската ефикасност и 

обновливите извори на енергија 
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1. Набавка на метални контејнери за комунален отпад 

2. Изградба на централна општинска депонија  

Социјална инфраструктура и социјални услуги / програми 

 

1. Изградба на нова детска градинка со опрема  во с. Ангелци  

2. Дом на култура Василево 

3. Реконструкција на дом на култура во Василево и партнерно уредување на 
пешачката патека Мис Стон од Брана Турија до Нивичино 

Изградба на  спорски игралишта 
 

1. Повеќенаменско игралиште Висока Маала 

2. Повеќенаменско игралиште Нова Маала 

3. Партнерно уредување на игралиште Ангелци 

.Реконструкција на основни училишта 
 

1. Реконструкција на зграда на ООУ Гоце Делчев Василево 

2. Уредување на школски двор Василево ООУ Гоце Делчев 

3. Реконструкција на зграда во с. Доброшинци за претшкоска возраст 
(образование) 

4. Реконструкција на зграда во с. Нивичино во Планинарски дом (јавно приватно 
партнерство) 

Културна инфраструктура и услуги 

 

1.Манифестација по повод Ден на Празот , во с.Градашорци 

2.Ѓурговденски средби во с.Едрениково  

3.Марш Варварица 

4.Марш ,,По патеките на Мис Стон,, 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Изработка на урбанистички 

планови (УПС) за селата: 

„Василево и Пиперево  

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Мерка на ИПЛР 

 

Донесување на 

урбанистички 
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Развивање на современа и функционална 

локална патна инфраструктура 

 

планови и друга 

документација за 

населените места 

Носител на проектот  • Општина Василево и други 

Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изработат нови 

урбанистички планови за наведените села кои ќе овозможат 

услови за градење на инфраструктурни објекти и забрзан развој 

на стопанството. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изработени нови урбанистички планови  

• Создавање на услови за градење на инфраструктурни 

објекти, стамбени и деловни објекти 

• Отварање на нови стопански зони  

 
Список на главните 

активности  

  

  

• Изработка на нацрт-урбанистички планови за села 

• Јавна анкета и јавно излагање на урбанистичките 

планови  

• Донесување Одлука од страна на Советот на општината 

• Финална изработка на урбанистичките планови и 

стапување во сила 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомената не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

  

Статус на проектот  

  

-  изготвен е многу зрел проект со техничка документација 

– подготвен за имплементација 
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Период на имплементација 

на проектот 

  

2021 

Очекувани вкупни трошоци 

за проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

- Центар за развој на 

ЈИПР 

- АФПЗРР на Р.С.М  

  

Износ:  

 

Наслов на проектот 

„Реконструкција и 

ревитализација на улица од 

влез во с.Пиперево до центар  

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот   

Општина Василево  

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради улица низ целото 

населено месото 
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Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Зголемена безбедноста на пешаците во сообраќајот 

• Намален број на сообраќајни незгоди  

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности  

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомената не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основен проект  

- Ревизија на основниот проект 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

- АФПЗРР на Р.С.М  

Износ:  
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Наслов на проектот 

„Изградба на локален пат 

Ново Владевци – Старо 

Владевци „  

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР 

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради овој локален пат 

правец  

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден нов локален пат  

• Брз пласман на стоки и луѓе 

• Намалени трошоци за транспорт  

 
Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на овој патен правец 

• Следење на неговата искористеност  

• Тековно одржување 
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Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основен проект  

- Ревизија на основен проект  

- Елаборат  

Статус на проектот  

  

-  Изготвен е основен проект со ревизија и елаборат – 

подготвен за имплементација 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

2021-  2022 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

- Влада на Р.С.М 

- Центар за развој на 

ЈИПР 

  

Износ:  
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Наслов на проектот 

„Улица во Радичево од 

центарот до црква „ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

• Биро за регионален развој  на Р.С.М  

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изградат локалните улици 

заради подобрување на квалитетот на живот на локалното 

население. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изградени нови локални улици 

• Подобрен квалитет на живот  

• Зголемен обем на комуникација и сообраќајна 

поврзаност внатре во населените места 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалните улици  

• Тековно одржување на улиците 
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Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основен проект 

- Ревизија 

- Одобрение за градење 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основни проекти и 

ревизии,одобрение за градење )  – подготвен за 

имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

2.594.653    До сега ништо нема 

вложено 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ: 259.465 денари 

Друг извор: 

- БРР на Р.С.М  

  

Износ: 2.335.188 денари  
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Наслов на проектот 

„Пат брана Турија „ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изградат локалните улици 

заради подобрување на квалитетот на живот на локалното 

население. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изградени нови локални улици 

• Подобрен квалитет на живот  

• Зголемен обем на комуникација и сообраќајна 

поврзаност внатре во населените места 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалните улици  

• Тековно одржување на улиците 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основен проект 
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Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основни проекти )  – 

подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

71.280.974   
 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

- БРР на Р.С.М  

  

Износ:  
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Наслов на проектот 

„Улица Василево „ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изградат локалните улици 

заради подобрување на квалитетот на живот на локалното 

население. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изградени нови локални улици 

• Подобрен квалитет на живот  

• Зголемен обем на комуникација и сообраќајна 

поврзаност внатре во населените места 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалните улици  

• Тековно одржување на улиците 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основен проект 

 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основни проекти)  – 

подготвен за имплементација  
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Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
   

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

- БРР на Р.С.М  

  

Износ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Улица во Индустриска зонa 

Градошорци „ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Мерка на ИПЛР  

Реконструкција и  

изградба на нови 
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Развивање на современа и 

функционална инфраструктура 

 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

• Биро за регионален развој  на Р.С.М  

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изградат локалните улици 

заради подобрување на квалитетот на живот на локалното 

население. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изградени нови локални улици 

• Подобрен квалитет на живот  

• Зголемен обем на комуникација и сообраќајна 

поврзаност внатре во населените места 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалните улици  

• Тековно одржување на улиците 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основен проект 

- Ревизија 

- Одобрение за градење 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основни проекти и 

ревизии,одобрение за градење )  – подготвен за 

имплементација  

 



 
 

46 
 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2023 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
   

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

- БРР на Р.С.М  

  

Износ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Улица во Градошорци„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Мерка на ИПЛР  

Реконструкција и  

изградба на нови 
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Развивање на современа и 

функционална инфраструктура 

 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изградат локалните улици 

заради подобрување на квалитетот на живот на локалното 

население. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изградени нови локални улици 

• Подобрен квалитет на живот  

• Зголемен обем на комуникација и сообраќајна 

поврзаност внатре во населените места 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалните улици  

• Тековно одржување на улиците 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основен проект 

 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основни проекти)  – 

подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2023 
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Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

 

Друг извор: 

- БРР на Р.С.М  

  

Износ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„реконструкција,, и 

ревитализација од влез до 

центар Чанаклија „ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 
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Носител на проектот  • Општина Василево 

• АФПЗРР на Р.С.М  

• Биро за регионален развој  на Р.С.М  

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради локален пат за 

полесно одвивање на сообраќајот  

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Подобрен квалитет на живот  

• Зголемен обем на комуникација и сообраќајна 

поврзаност  

• Брз и ефтин транспорт на земјоделски производи  

• Рамена на стоки и луѓе 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба  

• Тековно одржување  

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  
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Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

11.560.058 денари    До сега ништо нема 

вложено 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ: 2.580.014,5 денари 

Друг извор: 

- АФПЗРР на Р.С.М  

- БРР на Р.С.М  

  

Износ: 8.710.043,5 денари 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Улица Василево од црква до 

школо„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 
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Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Елаборат 

- Геодетски елаборат 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 
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Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Улица во Василево од парк 

до клучка Пиперево„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 
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Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Елаборат 

- Геодетски елаборат 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  
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Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ: 

Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Реконструкција на улица 

Пиперево од гробишта до 

болница„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 
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Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Елаборат 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  
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- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Реконструкција на локален 

пат од клучка кон брана 

Турија до Доброшинци 

центар„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 
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Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Елаборат 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  
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Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Реконструкција на улица 

Сушево„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   
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Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

 
Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ: 

Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 



 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Реконструкција на улица 

Нова Маала кон гробишта„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 
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Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Елаборат 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ: 

Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 
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Наслов на проектот 

„Реконструкција на пат центар 

Доброшинци до центар Нова 

Маала„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 
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Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Елаборат 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ: 

Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 
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Наслов на проектот 

„Улица 6 во индустриска зона 

Градошорци„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР  

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Елаборат 
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Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

Министерство за транспорт и 

врски 

  

Износ: 
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Наслов на проектот 

„Улица во во индустриска 

зона Градошорци на КП 1724„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Развивање на современа и 

функционална локална патна 

инфраструктура 

 

Мерка на ИПЛР 

 

Реконструкција и  

изградба на нови 

локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

• МТВ 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради пат. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изграден локален пат   

• Намалени транспортни трошоци 

• Локален економски развој  

 
Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на локалниот пат  

• Тековно одржување на патот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  
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Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2022 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 
  

 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ:  

Друг извор: 

- МТВ 

  

Износ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Улица во Василево покрај 

канал за наводнување „ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

  

Мерка на ИПЛР  

Реконструкција и  

изградба на нови 
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локална патна 

инфраструктура 

 

Носител на проектот  • Општина Василево 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради улица 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изградена на нова улица   

 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба  

• Тековно одржување  

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021 
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Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 

2.844.599 денари  

  До сега ништо нема 

вложено 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

568.919,8 денари 

Друг извор: 

- МТВ 

  

Износ: 2.275.679,2 денари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Изградба на  нова детска 

градинка во с. Ангелци„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

 Подобрување на условите за развој на 

образованието и социјалната 

благосостојба 

 

Мерка на ИПЛР 

 

Изградба на нова и 

реконструкција на 

постоечката 
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училишна 

инфраструктура 

Носител на проектот  • Општина Василево 

• Министерство за труд и социјална политика на Р.С.М   

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да се изгради детска градинка за 

згрижување на 60 деца од општината. 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

• Изградена детска градинка  

• Згрижување и воспитание на 60 деца 

• Намален ангажман на родителите за грижа за децата и 

зголемување на нивнта продуктивност 

• Зголемен квалитет на живот во руралните подрачја 

Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на детската градинка 

• Тековно одржување на објектот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  
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Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 

20.098.997.98 денари  

  До сега ништо нема 

вложено 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ 7.034.649,2 денари  

Друг извор: 

- МТСП  на Р.С.М  

  

Износ: 13.064.348,7 денари 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Наслов на проектот 

„Реконструкција на дом на 

култура во Василево и 

партнерно уредување на 

пешачката патека Мис Стоне 

од брана Турија до Нивичино„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

 Подобрување на условите за развој на 

локалниот туризам во Општина Василево  

 

Мерка на ИПЛР 

Реконструкција на 

посоечката и 

изградба на нова 

социјална 

инфраструктура 
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Носител на проектот  • Општина Василево 

• Влада на Р.С.М 

• Светска Банка 

• Проект за локална и регионална конкурентност 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да овозможи создавање на 

услови за развој на селскиот (руралниот) алтернативен туризам  

 

 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

- Уредување на поранешен дом на култура во создавање 

на спомен куќа на Мис Стоне 

- Уредување на шешачката патека Мис Стон 

- Уредување на излетничко место и детско играчиште 

- Поставување на инфо табли 

-   

 

 
Список на главните 

активности  

  

  

• Спроведување на градежните активности и пуштање во 

употреба на Центарот за алтернативен туризам и 

креативен развој с. Моноспитово  

• Тековно одржување на објектот 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 

- Одобрение за градење 
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Статус на проектот  

  

- Изготвена техничка документација (основен проект и 

ревизија)  – подготвен за имплементација  

 

  

Период на имплементација на 

проектот 

  

 2021-2024 

 

Очекувани вкупни трошоци за 

проектот  

  

 

14.331.776,20 денари  

  До сега ништо нема 

вложено 

Очекувани извори на финансирање  

  

- Општински буџет 

  

Износ: 2.288.785,20 денари 

Друг извор: 

- Влада на Р.С.М 

- Светска Банка 

- ПЛРК 

  

Износ: 12.042.991 денари 

 

Наслов на проектот 

„Изработка на урбанистички 

план на брана Турија за 

изградба на модерна 

туристичка населба-Мис 

Стон„ 

Стратешката цел на ИЛДП кон кој 

придонесува проектот 

 Подобрување на условите за развој на 

локалниот туризам во Општина Василево  

 

Мерка на ИПЛР 

Изградба на 

туристичка населба 

Носител на проектот  • Општина Василево 

• Влада на Р.С.М 
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• Светска Банка 

• Проект за локална и регионална конкурентност 

• Прекугранична соработка со Р.Бугарија 

• УСАИД 

 

 
Краток опис на проектот (за 

што е проектот) 

  

Основна цел на овој проект е да овозможи создавање на 

услови за развој на селскиот (руралниот) алтернативен туризам 

се со единсвена  цел генерирање на дополнителни приходи на 

населенијето.  

 

 

  

Очекувани резултати од 

проектот  

  

- Изградба на туристичка населба попратна со сите 

елементи на една модерна урбана средина 

- Уредување на пешачката патека Мис Стон 

- Уредување на излетничко место и детско игралиште 

- Поставување на инфо табли 

-  Дополнителни приходи 

- Промоција на природноисториските убавини 

(локалитети) на општина Василево 

 

 
Список на главните 

активности  

  

  

• Изработка на урбанистички план 

• Промоција на самата населба 

 

  

Чекори кои  треба да се 

реализираат   

  

Се што е погоре наведено, бидејќи до сега ниедна активност 

која беше спомната не е спроведена. 

Детален список на потребна 

техничка документација   

- Основн проект 

- Ревизија на основниот проект 
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- Одобрение за градење 

Статус на проектот  

  

- Изработена Физибилити Студија 

 

  

 

 

6.Клучни  индикатори за успешност  

Приоритет  Индикатор 

1. Осовременување на 

локална та патна 

инфраструктура  

- Број на изработени нови УПС (урбанистички 

планови за села)  

- Површина  во метри квадратни на опфатена 

урбанизирана површина 

- Број на урбанизирани населени места  

- Број на граѓани корисници на урбанизацијата 

на населените места  

Приоритет  Индикатор 

 

2. Осовременување на 

локална та патна 

инфраструктура 

- Број на ново поставени сообраќајни знаци 

- Метри на обележани локални патишта  

- Метри на обележани пешачки премини  

- Број на канделабри за ноќно осветлување на 

патишта 

- Број на поставени светлечки сообраќајни знаци  

- Број на поставени т.н. „легнати полицајци„ 

- Метри квадатни на искосени тревнати поршини 

за поголема прегледност во сообраќајот 

 

Приоритет  Индикатор 

3. Зголемување на 

сообраќајната 

поврзаност со 

соседните општини 

- Км. На изградени нови локални патишта за 
меѓуопштинско поврзување  

- Км. На реконструирани патишта за меѓуопштинско 
поврзување  

- Број на населени места/граѓани корисници на 
меѓуопштинската патна инфраструктура 

 

Приоритети  Индикатор 
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4. Осовременување на 

локалната патна 

инфраструктура 

- Км. Новоизградени локални  улици  

- Км.  Реконструирани  локални улици 

- Број на изработени основни проекти за улици 

(техничка документација)  

- Број на населени места/граѓани корисници на 

уличната инфраструктура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритети  Индикатор 

5. Осовременување на 
локалната патна 
инфраструктура 

- Број на ново изградени мостови над речни 

корита  

- Должина во метри на ново изградени мостови 

- Должина на реконструирани мостови, 

- Број на населени места/граѓани корисници на 

инфраструктурата  

 

 

 

 

Приоритети  Индикатор 
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6. Осовременување на 

локалната патна 

инфраструктура 

- Км/Новоизградени локални  патишта 

- Км/ на реконструирани  локални патишта  

- Број на изработени основни проекти за локални  

патишта (техничка документација)  

- Број на населени места/граѓани корисници на 

локалната патна инфраструктура 

 

Приоритети  Индикатор 

7. Унапредување на 
социјалната инфраструктута и 
подобрување на социјалните 
услуги 

- Број на ново изградени детски градинки 

- Број на деца сместени во детски градинки  

- Број на реконструирани детски градинки  

- Број на населени места опфатени со услугата 

за згрижување на деца 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритети  Индикатор 

8. Унапредување на 

социјалната инфраструктута и 

подобрување на социјалните 

услуги 

- Број на новоизградени објекти за туризам 

- Број на реконструирани објекти за 

алтернативен туризам 

- Број на туристи/посетители на туристичките 

локации 
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Приоритети  Индикатор 

9.  Унапредување на 

социјалната инфраструктута и 

подобрување на социјалните 

услуги 

- Број  и површина на реконструирани спортски 

објекти  

- Број на изработени нови основни проекти за  

изградба на спортски објекти   

- Број на изградени спортски објекти/сали 

- Број на граѓани/ученици, деца кои ја користат 

спортската инфраструктура 

 

 

Приоритети  Индикатор 

10. Подобрување на 

ефективноста и ефикасноста 

во воспитно-образовниот 

процес преку модернизација 

на образованието 

 

- Број на реконструирани централни и подрачни 

основни училишта 

- Површина во метри квадратни на дограден 

простор во училишните згради 

- Површина во метри квадратни на адаптиран 

простор во училишните згради  

- Број на новоизградени училишни згради  

 

11. Подобрување на 

ефективноста и ефикасноста 

во воспитно-образовниот 

процес преку модернизација 

на образованието 

 

- Број/метри квадратни на инсталирани сончеви 

колектори 

- Број на инсталирани централни системи за 

греење на обновливи извори на енергија 

- Метри квадратни на изградени термо фасади 

на јавни објекти 

- Број/метри квадратни на заменета внатрешна и 

надворешна столарија на јавни објекти 
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12. Зголемување на 

економската активност преку 

развој на современо 

земјоделство 

- Број/метри квадратни на корисна површина за 

продажба 

- Број на локални земјоделци што го користат 

новоизградениот земјоделски пазар 

- Број на трговци и трговски претпријатија кои ја 

користат продажната инфраструктура. 

 

13. Создавање на услови за 

подобрување на 

управувањето со животната 

средина 

- Број на на набавени возила за собирање и 

транспортирање на комунален отпад, 

- Број на населени места/број на граѓани кои ја 

користат услугата за собирање и 

транспортирање на комунален отпад 

- Број на исчистени диви депонии 

14 Создавање на услови за 

подобрување на 

управувањето со животната 

средина 

 

- Метри должина на ново изградени бетонски 

канали за одвод на атмосферска вода  

- Број на реконструирани одводни канали за 

атмосферска вода  

- Км. На ископана(обновена) каналска мрежа за 

атмосферски води  

- Метри должина на ново поставени подземни 

цевки за одвод н атмосферска вода  

- Метри должина на ископани нови одводни 

канали. 
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15.Подобрување на 

комуналната инфраструктура 

- Метри должина на ново изградени системи за 

третман на отпадни води  

- Број на изготвени основни проекти за изградба 

на канализациони системи  

- Број на изградени прочистителни станици за 

отпадни води  

- Број на населени места/граѓани корисници на 

канализационите системи  

 

7.План за имплементација  

      Врз основа на претходно поставените задачи, како што беа:идентификација на 

приоритетните проблеми, тимот за имплементација на проектните активности ги состави  

сите утврдени  и испланирани елементи во еден логичен редослед, со што се доби Планот 

за имплементација  на ИПЛР за општина Василево. 

Планот за спроведување на ИПЛР (табеларен формат)  се состои од следниве елементи: 

- Наслов на проектот; 

- Активности што треба да се анализираат; 

- Институција/орган што ќе ги спроведува активностите ; 

- Временски рок  за спроведување; 

 

      Планот за спроведување на ИПЛР е алатка, која на општината и овозможува 

остварување на целите преку преземање на соодветни акции во разумен временски 

период и во рамките на расположливите финансиски средства. 

     Општина Василево ќе посвети сериозно внимание на спроведувањето на овој План, со 

максимална посветеност во решавањето на проблемите и со изнаоѓање на финансиски 

средства од сопствениот буџет, државните институции и надворешни донатори  се со цел  

оставрување  на целите на  ИПЛР. 
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8.План за следење  

    Заради спроведување на активностите предвидени во ИПЛР за општина Василево , 

неопходно е да се направи и План за следење на спроведувањето на документот. 

   Следењето претставува редовна активност заради утврдувањето на динамиката на 

спроведување на активностите онака како што е предвидено во ИПЛР.  Со овој план се 

предвидуваат очекуваните резултати од спроведувањето на ИПЛР во практика, за кои се 

утврдуваат показатели на успех, односсно индикатори со кои се мери напредокот на ИПЛР. 

 Планот за следење на ИПЛР за општина Василево (табеларно претставен)  се состои од 

следните  елементи: 

- Број на мерка; 

- Име на проектот; 

- Статус на проектот; 

- Остварени резултати; 

- Дополнително појаснување; 
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Бр. На мерки 

  

Име на проектот  

 Статус на 

проектот: 

(заокружи или 

соодветно 

означи) 

Остварени 

резултати   

 

  

Дополнително 

појаснување 

 Изработка на  

нови урбанистички 

планови за села 

(УПС)   

 Изработка на нови 

урбанистички планови 

(УПС) за селата: 

Василево,Пиперево, 

Градашорци ,Ангелци 

Владевци 

 

-Делумно 

завршен, 

 

 Изработени пет  

нови Урабистички 

планови за села 

  

 Реконструкција на 

постоечки локални 

патишта 

Реконструкција и 

ревитализација на 

улица ов влез во 

Пиперево до центар 

 -Реализацијата 

не е започната 

    

 Изградба на 

локални патишта 

во  општината 

 Изградба на локален 

пат Ново Владевци – 

Старо Владевци  

- 

 

-Реализацијата 

не е започната 

     

Реконструкција на 

постоечки локални 

патишта 

Улица во Радичево од 

центар до црква   

-Реализацијата 

не е започната 

 
  

Реконструкција на 

постоечки локални 

патишта 

Локален пат од клучка 

кон брана Турија до 

Доброшинци центар   

-Реализацијата 

не е започната 

  

 Реконструкција на 

постоечките и 

изградба на нови 

локални улици 

 Реконструкција и 

ревитализација од влез 

до центар Чанаклија  

 -Реализацијата 

не е започната 
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 Реконструкција на 

улици 

 Улица во Василево 

покрај канал за 

надовнување 

 -Реализацијата 

не е започната 

    

Реконструкција на 

улици 

улица во Василево -Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица во индустриска 

зона Градошорци на КП 

1724 

-Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица 6 во индустриска 

зона Градошорци 

 Делумно 

завршена 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица Градошорци -Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица Василево од 

црква до школо 

-Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица Василево од 

парк до клучка 

Пиперево 

-Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица Пиперево од 

гробишта до болница 

-Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица Сушево -Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица Нова Маала кон 

гробишта 

-Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

улици 

Улица од центар 

Доброшинци до центар 

Нова Маала 

-Реализацијата 

не е започната 

  

 Изградба и 

опремување на 

детски градинки  

 Изградба на нова 

детска градинка во 

с.Ангелци 

 Делумно 

завршена 

     

 Реконструкција на 

домови на култура 

 Изградба на културен 

дом во с.Василево 

-Реализацијата 

не е започната 
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Изградба на 

игралишта 

Повеќенаменско 

игралиште Нова Маала 

Реализацијата 

не е започната 

  

Изградба на 

игралишта 

Повеќенаменско 

игралиште Висока 

Маала 

Реализацијата 

не е започната 

  

Изградба на 

игралишта 

Повеќенаменско 

игралиште Ангелци 

Реализацијата 

не е започната 

  

 Изградба на нови 

објекти и развој на 

алтернативен 

туризам  

 Реконструкција на дом 

на култура во Василево 

со партнерно 

уредување на пешачка 

патека Мис Стон од 

Брана Турија до 

Нивичино 

 -Реализацијата 

не е започната 

    

Реконструкција на 

зграда во 

с.Нивичино 

Реконструкција на 

постоечки објек во 

Планинарски Дом 

Реализацијата 

не е започнета 

  

Реконструкција на 

зграда во с. 

Доброшинци 

Реконструкција и 

пренамена во 

претшколско 

образование 

Реализацијата 

не е започнета 

  

Реконструкција на 

основни училишта 

Реконструкција зграда 

ООУ Гоце Делчев 

Василево 

Реализацијата 

не е започната 

  

Реконструкција на 

основни училишта 

Реконструкција на 

уличишен двор ООУ 

Гоце Делчев Василево 

Реализацијата 

не е започната 

  

 

9.Динамика спроведување 

Спроведувањето на ИПЛР на општина Василево се предвидува за период од 2021-2024. 

Диннамиката ќе биде во согласност со акционите планови кои ќе се изработуваат и кои ќе 

содржат конкретни активности кои произлегуваат од стратешките цели и акции на овој 

план. Секој акционен на  

план ќе биде усвојуван од страна на Советот на општина Василево. 
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10.Управување и координирање на активности 

Предлагач на ИПЛР Е Градоначалникот кој ја предлага во предлог верзија до Советот на 

општина Василево. 

Овој документ со стратешко значење дава можност за вклучување на многубројни 

субјекти кои ќе ги имплементираат активностите во партнерства или поединечно(локални 

невладини организации, локални претставници од бизнис секторот, подрачни единици на 

министерствата и други субјекти кои имаат надлежности во сите сфери кои се од интерес 

на руралниот развој). 

Ваквиот тип на активности ќе биде координиран од општинската администрација, со цел 

запазување на активности кои нема да се поклопуваат 

 

11.Евалуација 

 

Евалуацијата на ИПЛР на општина Василво ќе се врши исто така интегрирано од страна на 

сите учесници кои дадоа свој допринос во неговата подготовка. 

ИПЛР ќе биде следен од страна на Градоначалникот на општина Василево, општинската 

администрација со останатите општински служби кои ќе бидат одговорни за следење и 

евалуација и од страна на Советот на општина Василево. 

Невладиниот сектор и бизнис заедницата исто така ќе учествуваат во евалуацијата на овој 

план со што ќе се создадат услови за објективно следење на неговата реализација.  

12.Финансирање 

За имплементација на активностите од овој стратешки документ потребно е предвидување 

на финансиска и техничка подршка од страна на Буџетот на општината, од страна на 

Буџетот на институциите инволвирании надлежни за оваа област, но и од страна на 

надворешно финансирање и донации посебно предвидени со користење на 

претпристапните фондови на ЕУ за РСМ или некои билатерални договори. Изворите на 

финасии, предвидени за имплементација на ИПЛР, општината ќе ги обезбедува преку 

средства предвидени со буџетот на општината, кредити и преку издавање на општински 

обврзници и сл. 

Финансирањето и спроведувањето на ИПЛР ќе се разгледува еднаш годишно и ќе се прави 

преглед на започнати или реализирани остварувања како и тековна подготовка на акциони 

планови за годишно планирање на финансирање. 




