
Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 20 ноември 2015g.

1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Broj 14 Год. XVIII 20 ноември  2015 г. Примерокот е бесплатен
www.opstinavasilevo.gov.mk opstina_vasilevo@yahoo.co.uk

Содржина: 33-ta седница

Совет на општина Василево

1. ПРОГРАМА за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во
општина Василево за 2015 година.........................................................................................................03

2. ОДЛУКА за формирање на Општински совет за превенција од малолетничко
престапништво.........................................................................................................................................03

3. РЕШЕНИЕ за формирање на привремена комисија за изработка  на Предлог-Годишна програма
за работа на Советот на општина Василево за 2016 година ...............................................................04

4. ПРОГРАМА за социјална заштита во општина Василево за 2016 година.......................................05

5. ПРОГРАМА за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2016 година...........................09

6. ПРОГРАМА за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на
локалните патишта и улици по населени места во општина Василево во 2016 година...................10

7. ПРОГРАМА за одржување и проширување  на уличното осветлување во општина Василево за
2016 година...............................................................................................................................................12

8. ПРОГРАМА за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2016
година........................................................................................................................................................15

9. ПРОГРАМА за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2016
година........................................................................................................................................................16

10. ПРОГРАМА  за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2016
година...................................................................................................................................….................17

11. ПРОГРАМА за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2016
година........................................................................................................................................................18

12. ПРОГРАМА за начинот за пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Василево за 2016 година.................................................................................20



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 20 ноември 2015g.

2

13. ПРОГРАМА за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година ........23

14. ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште во индустриската зона на општина Василево за
2016 година...............................................................................................................................................24

15. ПРОГРАМА за уредување просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на
општина Василево за 2016 година.........................................................................................................26

16. ПРОГРАМА за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина
Василево за 2016 година.........................................................................................................................27

17. ПРОГРАМА за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2016
година........................................................................................................................................................28

18. ОДЛУКА за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на
територијата на општина Василево.......................................................................................................29

19. ПРОГРАМА за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2015/2016
година во зимски услови.........................................................................................................................33

20. ЗАКЛУЧОК за усвојување на Деловникот за работа на Совет на млади на општина
Василево...................................................................................................................................................36

21. ОДЛУКА за определување организатор на Новогодишно-Божиќниот турнир Василево 2015/2016
година........................................................................................................................................................36

22. ОДЛУКА за одобрување на финансиски средства на Струмичка Православна Епархија црковен
одбор с Пиперево.....................................................................................................................................37

23. ОДЛУКА  за одобрување на помош во градежни материјали на Црковниот одбор на с
Радичево....................................................................................................................................................38



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 20 ноември 2015g.

3

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za измена и
дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Василево за
2015 година, што Советот на општина Василево
го донесе на седницата одржана на 13.11.2015
година.

Бр.09–3746/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 17 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(,,Сл.1/09, бр.124/2010, бр.18/2011), ~len 36
stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna
samouprava („Slu`ben vesnik na RM“
br.5/02) и ~len 21 точка 8 od Statutot na
opшtina Vasilevo („Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10),
Советот na opшtina Vasilevo na својата
седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе
следната :

П Р О Г Р А М А
за измена и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2015 година

Член 1
Во точка 2 . Планирани активности  се додаваат
три нови потточки 1.8  , 1.9 и 1.10 кои гласат :

1.8 Изработка на локална урабнистичко планска
документација за дел од КП бр.405 КО Нова
Маала -  60.000,00 денари

1.9 Измена и дополнување на Урбанистички
план за вон населено место Градошорци, КО
Градошорци.

1.10 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1359 КО
Градошорци                                     300.000,00
денари

Член 2
Во точка 3 Финансирање по бројките 1.4 се
додава нова бројка 1.8 и бројка 1.10  а по
бројките  1.7 се додава нова бројка 1.9 и гласи :

Средствата за активностите предвидени
во точка 1.1; 1.2: 1.3;, 1.4;  1.8  и 1.10 ќе се
обезбедат од Буџетот на општина
Василево.Средствата за активностите
предвидени во точка 1.5; 1.6: 1.7 и 1.9 немаат
финансиски импликации на Буџетот на
општина Василево за 2015 година и истите ќе се
обезбедат од физички лица.

Бр.08-3746/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката за формирање
на Општинскиот совет за превенција од
малолетничко престапништво, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3747/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

______________________________



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 20 ноември 2015g.

4

Врз основа на член 36 став 1точка 1  и член 22
став1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр 5 /02), член 158
став 1од Законот за за правда за децата (
службен весник на РМ бр. 148/13) и член 21
став 1 точка 38 од Статутот на Општина
Василево („Службен гласник на Општина
Василево“ br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na
opшtina Vasilevo na својата седница одржана
на 13.11.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за формирање на Општински совет за

превенција од малолетничко престапништво

Член 1
Се формира Општински совет за

превенција од малолетничко престапништво во
општина Василево.

 Член2
Општинскиот совет за превенција од

малолетничко претстапништво се состои од
11членови.

Член 3
За членови на Општинскиот совет за

малолетничко претстапништво се именуваат
преставници од:

- Вработени граѓани од општина
Василево во СВР Струмица (1)

- Вработени граѓани од општина
Василево во ПЕ на Министерствот
за труд и социјална политика ( 1)

- Советот на родители во основните
училишта ( од секое училиште по
еден претсавник)

- Здруженија на граѓани и
фондации, ( кои работат на полето
на заштитата и правата на децата)

- медиуми (1)

Член 4
Членовите се именуваат за време од пет

години со право на повторен избор,

Член 5
Општинскиот совет за малолетничко

престапништво :
- донесува годишна програма за

своја работа што ја усвојува
советот на општината

- донесува деловник за своја работа
- врши работи за следење на

состојбите и покренува

иницијатива за нивно
подобрување , и

- развива програми за вклучување
на локлната заедница во
превенција на малолетничкото
претстапништво и третманот на
малолетните сторители на
кривичните дела и прекршоци,

Член 6
За својата работа општинскиот совет

најмалку еднаш годишно го известува  Советот
на општина Василево и Државниот совет за
превенција на малолетничко престапништво .

Член 7
Програмата на општинскиот совет за

превенција од малолетничко престапништво се
финансира врз основа на финансиски план од
буџетот на општината и од други средства.

Бр.08-3747/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.

* *  *

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Решението за
формирање на привремена Комисија за
изработка на Предлог-Годишна програма за
работа на Советот на општина Василево за 2016
година , шto Sovetot na opшtina Vasilevo
go donese na sednicata odr`ana na den
13.11.2015 година.

Бр.09–3748/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

________________________________
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ" бр.5/02) член 21 точка 38 од
Статутот на општина Василево („Службен
гласник на ОВ“ b r .0 4/ 0 3, бр.0 8/ 06 и бр.1 0/
06) и член 113 од Деловникот на Советот на
општина Василево („Службен гласник на ОВ“
бр.01 / 07), Советот на општина Василево на
својата редовна седница одржана на 13.11.2015
godina го донесе следното

РЕШЕНИЕ
за формирање на привремена Комисија  за

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

2016година

   1.За членови на Комисија за изработка на
Предлог-Годишна програма за работа на
Советот на општина Василево за 2 015 година
се избираат:

-Иван Ристов - претседател
- Драги Митев - член
-  Билент Исинов - член
- Марјан Јанев - член
- Душко Атанасов - член

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

Бр.08-3748/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.

* *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Програмата за
социјална заштита во Општина Василево за
2016 година, шto Sovetot na opшtina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 13.11.2015 година.

Бр.09–3749/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 22
став 1 точка 7 од законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 112
став 2 од Законот социјална заштита (
,,Службен весник на РМ” бр. 50 /97) и член 21
став 1 точка 11 од Статутот на Општина
Василево ( ,,Службен гласник на Општина
Василево” бр..04/03,08/06 и 09/10), Советот на
општина Василево на својата седница одржана
на 13.11.2015 година ја донесе следната :

П Р О Г Р А М А
за социјална заштита во

Општина Василево за 2016

ВОВЕД

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

ЦЕЛИ
Социјалната заштита што ќе се развива

на локално ниво, на граѓаните ќе им обезбеди
социјална помош и социјални услуги кога тие
не се во состојба самостојно да ја остварат
својата социјална сигурност. Односно ќе
обезбеди организирање на социјалната заштита
преку  организирање и развивање на облици и
форми на давање социјални услуги на одделни
групи на граѓани кои се нашле во состојба на
социјален ризик.
Целни групи кои ке бидат опфатени со
Програмата со социјална заштита се сите
граѓанит од општина Василево кои во моментот
на своето живеење и делување биле зафатени
или погодени од одредени социјални ризици.

ПРИОРИТЕТИ
Со Програмата се предвидува фокусот

на активностите на општина Василево во
областа на социјалната заштита, да биде
насочен кон остварување на приоритетните
цели на оваа Програма и тоа:

- создавање на услови за помагање на деца на
улица (деца без родители и            родителска
грижа);
- помош за лица со инвалидност;
-помош за деца со воспитно-социјално
проблеми;
-помош за деца со пречки во менталниот и
телесниот развој;
- помош за деца од еднородителски семејства;
- помош на лица-жртви на семејно насилство;
- помош на лица изложени на социјален ризик;
- помош на лица засегнати со злоупотреба на
алкохол и дрога;
- помош на стари лица без семејна грижа;

Социјалната заштита што ќе се развива
на локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди
социјална помош и социјални услуги кога тие
не се во состојба самостојно да ја остваруваат
својата социјална сигурност и кога се во
исклучително тешка состојба

АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ ОД СОЦИЈАЛНИ
УСЛУГИ

. Општина Василево според бројот на
населението од последниот попис во 2002

година брои 12 121 жители со 15-ет населени
места.

За да се изработи социјална карта на
граѓаните на општина Василево потребни се
подолгорочна анализа на социјалните ризик
фактори, што во моментот не сме во можност да
го направиме. Општината се уште не располага
со свои податоци и евиденција за сите
социјални категории на своето подрачје и
работи само со подесени одредени барања од
оваа област.За порганизирана социјална
заштита ги кориситме податоците од Проектот
Заедно сме посилни во кои беа опфатни четри
категории на социјално ранливи групи.
Проектот се реализираше за потребите на
Општината со цел да се утврдат најзастапените
социјално ранливи категории на теренот на
општина Василево.

 Најзастапени од социјално ранливите
категории на групи се:

- стари лица без семејна грижа;
- деца со посебни потреби;
- лица со телесна попреченост;
- деца со еднородителски семејства;.

Од  наведените категории најзастапени
се стари лица без семејна грижа.

Според потребите на социјално
ранливите категории се еведентирани следниве
потреби:
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ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Финансиските средства потребни за релизација на Програмата за потребите на  граѓаните од

областа на социјална заштита во Општина Василево за 2016 година, ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Василево за 2016 година. Вкупно обезбедени финансиски средства:720 000 денари.

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во
исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:

1. Лица со телесна попреченост -----------------------------------од 1000 до 3000 денари
2. Деца на улица ( деца без родители и родителска грижа-- од 1000 до 3000 денари
3. Деца со посебни потреби ---------------------------------------  од 1000 до 3000 денари
4. Деца со воспитно-социјални проблеми----------------------  од 1000 до 3000 денари
5. Деца од еднородителски семејства --------------------------- од 1000 до 3000 денари
6. Лице изложени на социјален ризик --------------------------  од 1000 до 3000 денари
7. Стари лица без семејна грижа ---------------------------------  од 1000 до 3000 денари
8. Лица со здраствени проблеми --------------------------------- од 1000 до 3000 денари
9. Лица погодени од елементарни непогоди ------------------  од 1000 до 3000 денари

Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот на општина Василево, секое
барање поединачно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.

Програмата за социјална заштита за 2016 година  ќе се реализира со следната динамика,
потребните средства и начинот на обезбедување на истатa:

Р.Бр, социјално ранливи
категории

потреби %

1. стари лица без семејна
грижа

-потреба од посета на лекар во домашни
услови
-нередовност во снабдување на храна и
лекови
-неможност за одржување хигена во
својот дом
-чуство на осаменост и отфрленост
-минимални пензии

1,84

2. лица со телесна попреченост -постојани приматели на социјална
парича помош
-многу малку има запослено лица од
оваа група и покрај сите услови кои ги
нуди држават,запослувањето на
ваквите лица е многу малку

0,87

3.
деца со посебни потреби

-обезбедени со социјална парична
помош
-потреба од дополнителни услуги

0,20

4. деца со еднородителски
семејства

- не обезбедени со доволно финансиски
средства

0,02
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Обезбедување на средстваР.
бр

Активности Период Носител
МТСП Општина Донации Вкупно

Помош на ранливи групи
12 м.

Општина
70 000 70 000

Елементарни непогоди
70 000 70 000

Клубови за стари лица
70 000 70 000

Вршење превоз на храна за
народна кујна 50 000 50 000

Деца од еднородителски
семејства

20 000 20 000

1.

Лица изложени на
социјален ризик

30 000 30 000

Лица со посебни потреби
12 м.

Општина
30 000 30 000

Лица со телесна
попреченост

50 000 50 000

Подибрување на услови за
живот 70 000 30 000 100 000

2

Посета на семејства и
установи

40 000 40 000
Услуги на ранливи групи

12м.
Општина

50 000 50 000

Лица со здраствени
проблеми

50 000 50 000

Сервисни служби за
домаша нега и помош 30 000 30 000

Трибини за семејно
насилство и
малолетнничка
деликвенција

По
потреба

10 000 10 000

3

Социјални пакети 50 000 50 000

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмат за социјалната заштита на Општина Василево за 2016 влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во ,,Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-3749/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.
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* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Програма за заедничка
потрошувачка во општина Василево за 2016
година, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
13.11.2015 година.

Бр.09–3750/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр 5/02), член 12 од Законот за
јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр.
111/08) и член 21  од Статутот на Општина
Василево ( „Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,
08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево
na svojata redovna sednica одржана на
13.11.2015 година ја донесе следната

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

Василево за 2016 година

I. Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат објектите и
активностите за орджување на заедничката
потрошувачка во Општина Василево за 2016
година, видот  и обем на работите што треба да
се извршат, финансиските средства временски
рокови за извршување, динамика, начин на
вршење на работите, одржување на постоечките
и поставување на соодветни садови за фрлање
на отпадоци на јавните површини и на
отворените простори пред јавните објекти.

Согласно одредбите на Законот за
комунални дејности ( „Сл. Весник на РМ“
бр.95/12, 163/13 и 42/14)  постојат повеке
видови на објекти на комуналната
инфраструктура кои служат за задоволување на
заедничката потрошувачка и според Законот за

Јавна чистота  („Сл. Весник на РМ“ бр.130/10
пречистен текст, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) се
уредуваат условите и начинот на одржувањето
на јавната чистота, површините и објектите на
кои се врши одржувањето на јавната чистота,
собирање на смет и чистење на снег и мраз во
зимски услови. Овие надлежности  се од јавен
интерес и се обврска на единиците на локалната
самоуправа.

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

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

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

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

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

- Гробишта;
- Паркови, зелени површини, парк шуми

и рекреативни зелени површини и
карактеристични пејсажи;

- Рекреативни објекти ( детски
игралишта, спортски патеки и
игралишта и

- Одводни канали и речни корита.

Одржувањето на сите овие објекти спагаат
во услуги кои ЈП Турија ги врши за сметка на
оптина Василево.

III.     Oбем, динамика и начин на
извршување на работите.

Одржувањето на објектите на заедничката
комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во
општина Василево ќе се врши по следниот обем
и динамика:
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- Двапати годишно ќе се косат банкините на
локални патишта и улици;
- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа
вертикална и хоризонтална сигнализација;
- Еднаш месечно косење на зелените површини
во сите населени места;
- Трипати месесечно чистење на влезната улица
во с Василево до Домот на култрурата,
тротоарите и паркинг просторот пред
Училиштето;
- Еднаш месечно чистење и косење на гробишта
во сите населени места;
- Еднаш месечно чистење и косење на
фудбалските терени во сите населени места;
- Еднаш годишно чистење на одводни канали и
речни корита во сите населени места
- Двапати годишно во месец април - мај и
септември - октомври ќе се изврши сечење на
гранки на дрвја кои сметат на влезните локални
патишта во сите населени места.
- За одржување на јавната чистота на јавните
површини ќе се постават садови – корпи за
фрлање на отпадоци во сите населени места;
- Во општинскиот центар и во централните
делови на населените места ќе се постават
контејнери и пепелници за гаснење и фрлање на
догорчиња од цигари.
- За одржување на јавната чистота, ќе се набават
и постават канти – садови од 120 литри.

Одржувањето на објектите на заедничката
комунална потрошувачка и одржувањето на
јавната чистота на јавните површини во
општина Васаилево ќе се врши дење во работно
време од 8,00 до 16,00 часот.

IV. Финансиски средства

Финансиските средства потребни за
реализација на Програмата за заедничка
потрошувачка во Општина Василево за 2016
година ќе се обезбедат  од домакинствата и
правните субјекти во сите населени места во
Општина Василево.

Овие средства ќе ги наплака општина
Василево еднаш годишно по 240 денари од
домакинство и правните лица.( согласно
одлуката која е донесена по 20 денари месечно).

- 2841 домакинства и 46 правни лица х
240 денари вкупно 692880 денари.

Овие прибрани финансиски средства ќе
се користат за одржувањето на објектите на
заедничката комунална потрошувачка и
одржувањето на  јавната чистота на јавните
површини во општина Васаилево.

V .Завршни одредби

Програмата за заедничка комунална
потрошувачка во Општина Василево за 2016
година влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен гласник на Општина
Василево “.

Бр.08-3750/1 Совет на општина Василево
17.11..2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Програмата за
поставување на вертикална и хоризонтална
сообраќајна сигнализација на локалните
патишта и улици во Општина Василево за 2016
година, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
13.11.2015 година.

Бр.09–3751/1       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр 5/02), член 52 точка 3 од
Законот за јавните патишта („Сл. весник на РМ“
бр. 84/08) и член 21 став 1 точка 9 од Статутот
на Општина Василево („Slu`ben glasnik na
OV“ br. 04/03, 08/06 i 09/10), Советот na
opшtina Vasilevo na својата седница одржана
на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА
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за поставување  на вертикална и хоризонтална
сообракајна сигнализација на локалните

патишта и улици по населени места во општина
Василево во 2016 година

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

1.Вертикална сообракајна
сигнализација се предвидува да се постави на
локалните патишта и улици во општина
Василево во населените места и тоа:

Населено место Василево;
- На излез од Василево на раскрсница со
регионален пат знак „задолжително запирање“
(202);
- На влез во Василево на раскрсница со
регионален пат знак „крстосување со пат со
првенство на минување“ (201)
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува
свртување на лево спрема село Пиперево;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува
свртување на десно спрема село Пиперево;
- На локален пат на клучка кај дом на култура
во Василево знак „задолжително запирање“
(202);
- На раскрсница кај пошта во Василево  знак
„задолжително запирање“ (202) поточно од
страната на патот за црквата,
- Пред  училиштето во Василево два знака „деца
на патот“ (124) од двете страни по еден и
- На локален пат за Пиперево  на клучка кај
Добрејци знак „задолжително запирање“ (202).

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

Населено место Градошорци:
- На локална улица на излез од „чифликот“ во
Градошорци  знак „задолжително запирање“
(202)
- На локален пат во Градошорци, кај Пеловски,
два знака „двојна кривина или повеќе кривини
едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2);
- На излез од Градошорци да се замени знакот
„патоказна табла“ (404) каде во лево да се наоѓа
Радовиш а во десно Струмица бидејки е
искршена и
Населено место Ангелци:

- Пред улицата која излегува од подрачното
училиштето во Ангелци два знака „деца на
патот“ (124) од двете страни по еден.
- На локален пат во Ангелци, кај Нанчо, два
знака „двојна кривина или повеќе кривини
едноподруго од кои првата е на лево“ (104.1);
- На локална улица на кај „бунарот“ во Ангелци
знак „задолжително запирање“ (202);
- На локална улица на излез од гробиштата во
Ангелци знак „задолжително запирање“ (202) и
- На локална улица на излез кај „Хаџијски“ знак
„задолжително запирање“ (202);

Населено место Едрениково:
- На локален пат пред влез во Едрениково
„претпатоказ“ (403) кој означува свртување на
десно спрема село Трибичино и
- На излез од Едрениково знак „задолжително
запирање“ (202)

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

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

 Населено место Доброшинци:
- На локален пат за Доброшинци при
исклучување од патот за брана Турија знак
„задолжително запирање“ (202);
- На локален пат за Доброшинци при
исклучување од патот за брана Турија
„патоказна табла“ (404) за Доброшинци,  Нова
Маала, Висока Маала и Чанаклија;
- На локален пат во Доброшинци кај
„Маринчо“„претпатоказ“ (403) за Нова Маала
десно и Висока Маала лево;
- На локален пат од Висока Маала знак
„задолжително запирање“ (202).
- Пред  училиштето во Доброшинци два знака
„деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

Населено место Нова Маала:
- Пред  училиштето во Нова Маала два знака
„деца на патот“ (124) од двете страни по еден
- На локален пат за Нова Маала на раскрсница
со пат за Чанаклија „претпатоказ“ (403) за
Чанаклија во десно и
- На локален пат за Чанаклија на раскрсница со
пат за Нова Маала знак „задолжително
запирање“ (202).
Населено место Чанаклија:
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- На локален пат Гечерлија – Чанаклија знак
„ограничување на брзината“ (235) на 50 км/ч;
- На локален пат Гечерлија – Чанаклија, кај
мостот на реката,  два знака „двојна кривина
или повеќе кривини едноподруго од кои првата
е на десно“ (104.2).
- Пред  училиштето во Чанаклија два знака
„деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

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

- Василево пред училиштето од двете страни
- Пиперево пред училиштето од двете страни
- Доброшинци - пред училиштето од двете
страни
- Нова Маала - пред училиштето од двете
страни и
- Ангелци - пред учиштето од двете страни

 За реализација на програмата се
потребни финансиски средства во износ од
400.000 денари.

Овие финансиски средства ќе се
наменат за:
- Хоризонтална (вештачки издадености)
сообракајна сигнализација--------------80.000 ден.
- Вертикална сообракајна сигнализација
----------------------------------------------320.000 ден.

Средства за реализација на програмата
ќе се обезбедат од Буџетот на општина
Василево,

Начинот и динамиката на реализацијата
на оваа програма зависи од приливот на
финансиските средства.

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

Бр.08-3751/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
odr`uvawe и проширување na javnoto
osvetluvawe na podra~jeto na opшtina
Vasilevo за 2016 година, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3752/2       Општина Василево
1711.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben
vesnik na RM“ br.5/02) и член 21 точка 13 od
Statutot na opшtina Vasilevo („Slu`ben
glasnik na opшtina Vasilevo“ br.
br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na opшtina
Vasilevo na својата седница одржана на
13.11.2015 година ја донесе следната :

P  R  O  G  R  A  M  A
za odr`uvawe i proшiruvawe na uli~noto
osvetluvawe vo opшtina Vasilevo za 2016

godina

Vrz osnova na ~len 21 to~ka 13 od
Statutot na opшtina Vasilevo, obvrska na
Sovetot e da donese Programa za javnoto
osvetluvawe. Pokonkretni odredbi koi se
odnesuvaat na ovaa komunalna dejnost se
sodr`ani vo Zakonot za lokalna
samouprava, Zakonot za komunalni dejnosti
i Zakonot za komunalni taksi, kako i so
Odlukata za komunalen red na opшtina
Vasilevo.

Sredstvata za finansirawe na
odr`uvaweto i proшiruvaweto na uli~noto
osvetluvawe se predvideni vo Buxetot na
opшtina Vasilevo vo Programata J3 - javno
osvetluvawe, i od komunalnata taksa za
uli~no osvetluvawe regulirana so Zakon za
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komunalni taksi (Sl.vesnik na RM br.92/07)
koja iznesuva 25 k.vati po broilo. Ovaa
komunalna taksa se naplaќa od graѓanite
zaedno so naplatata za potroшena
elektri~na energija. Ovie sredstva gi
pribira EVN - KEC - Strumica i istite gi
uplatuva na `iro smetka na opшtina
Vasilevo i toa po 139.75  denari po broilo
za fizi~kite lica i 1397, 50 denari za
pravnite lica.

 Brojot na imateli na broila od
kategorijata potroшuva~ - domaќinstva vo
tekot na godinata e promenliv, bidejќi vo
tekot na godinata ima novo prijaveni
domaќinstva, a ima i domaќinstva koi se
odjavuvaat bidej}i imaat sezonska potreba
od elektri~na energija za vreme dodeka se
vrateni od stranstvo.

Momentalno na teritorijata na
opшtina Vasilevo ima registrirano     3159
potroшuva~i od koi 3103 se aktivni
domaќinstva i 191 delovni subjekti.

Vo naшata programa ќe gi opfatime
site 3.294 aktivni broila.

Vo opшtina Vasilevo mre`ata za
javno osvetluvawe se napojuva od 29
trafostanici vo koi se naoѓaat blokovi za
javno osvetluvawe opremeni so broila za
merewe na potroшenata elektri~na
energija.

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

Naseleno mesto Broj  na
domaќinstva

Broj  na
svetilki

Prose~en br.  na
domaќinstva po

svetilka
1. Vasilevo 700 197 3,55
2. Gradoшorci 511 132 3,87
3. Angelci 249 76 3,28
4. Piperevo 388 113 3,43
5. Vladevci 177 83 2,13
6. Suшevo 190 75 2,53
7. Radi~evo 163 80 2,04
8. Dukatino 111 62 1,79
9. Dobroшinci 224 68 3,29

10. Nova Maala 205 82 2,50
11. ^anaklija 145 36 4,03
12. Visoka Maala 85 18 4,72
13. Sedlarci 81 44 1,84
14. Edrenikovo 55 37 149
15. Trebi~ino 10 9 1,11

VKUPNO: 3294 1112 2,96

Od tabelata se gleda deka vo prosek doagat 2.96  domaќinstvo na edno sijali~no mesto.
Najdobra e sostojbata vo slednite naseleni mesta Trebi~ino,  Edrenikovo,  Dukatino,  Radi~evo,
Sedlarci i Vladevci, dobra vo Suшevo, Nova Maala,  Angelci  i Dobroшinci a poloшa vo
naselenoto mesto Vasilevo, Piperevo, Gradoшorci,  Visoka Maala i ^anaklija.

Pri postavuvaweto na novite svetilki osnoven kriterium ќe bide brojot na broila
(domaќinstva) i dol`ina na naselenoto mesto, odnosno gustina na naselenost.

Vo tekot na 2016 godina se planira da se postavat novi armaturi vo naselenite mesta.

Tabela 2
Red
Br.

Naseleno mesto Broj  na
doma}instva

Novi sijali~ni
mesta

Linii
(vo metri) kabel

1. Vasilevo 700 12 3000
2. Gradoшorci 511 10 2000
3. Angelci 249 3 2000
4. Piperevo 388 8 600
5. Vladevci 177 5 500
6. Suшevo 190 10 1200
7. Radi~evo 163 4 400
8. Dukatino 111 6 600
9. Dobroшinci 224 8 500

10. Nova Maala 205 7 1400
11. ^anaklija 145 8 500
12. Visoka Maala 85 4 200
13. Sedlarci 81 6 300
14. Edrenikovo 55 4 400
15. Trebi~ino 10 3 100
16. Ind.zona kon Karbino 33

stolba / 12 2000
17. Ind.zona kon Strumica 14

stolba / 8 1500
VKUPNO: 3294 118 17200
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So vaka izvrшenoto proшiruvawe
vo opшtina Vasilevo smetame deka javnoto
osvetluvawe ќe gi zadovoli potrebite na
graѓanite, bidejќi za 3 294 korisnici bi
imalo 1230 sijali~ni mesta ili na sekoi
2.68  domaќinstva doaѓa 1 sijali~no mesto.

Postavuvaweto na poveke kabel vo
nekoi naseleni mesta se dol`in a toa шto
EVN KEC Strumica vo tie naseleni mesta
vrшi dislokacija i povlekuvawe na
sopstveniot kabel za uli~no osvetluvawe, a
lokalnata samouprava mora da postavi svoj
kabel.

Smetame deka vaka postavenoto
javno osvetluvawe treba da nastojuvame da
go odr`uvame vo ispravna sostojba.

Za realizacija na Programata
neophodni se finansiski sredstva koi se
predvideni vo buxetot na opшtina
Vasilevo.

Vkupen iznos na finansiski
sredstva se 5.500.000,oo den. od koi:

- 3.500.000,oo den. za potroшena
elektri~na energija;

- 2.000.000,00 denar za tekovno
odr`uvawe
Realizacijata na Programata za

uli~no osvetluvawe i nejzinata dinamika
najmnogu zavisi od procentot na naplata
odnosno od pribiraweto na izvornite
prihodi od naselenieto.

Бр.08-3752/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.
.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za sport
i rekreacija и манифестации na podra~jeto
na opшtina Vasilevo за 2016 година, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 13.11.2015 година

Бр.09–3753/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben
vesnik na RM“ br.5/02) и ~len 21 став 1 точка
11  od Statutot na opшtina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo br.
br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na opшtina
Vasilevo na својата седница одржана на
13.11.2015 година ја донесе следната:

Programa
za sport , rekreacija и манифестации na

podra~jeto na opшtina Vasilevo za 2016
godina

Vo ovaa programa na predlog na
gradona~alnikot se opfateni site
aktivnosti vo oblasta na sportot i
kulturata vo opшtina Vasilevo pri шto
sredstvata ќe bidat obezbedeni Buxetot na
opшtina Vasilevo.

~len 1
Prihodite potrebni za izvrшuvawe

na ovaa programa ќe bidat obezbedeni od:

1. Osnovniot buxet na opшtina
Vasilevo sredstva vo visina od
3.005.000 dena

Vkupno: 3.005.000 denari

~len 2
L00. Programa sport i rekreacija
Troшocite za izvrшuvawe na navedenata
programa se:
 Veligdenski turnir vo mal fudbal kade

se potrebni sredstva od ---250.000 denari;
 Manifestacijta den na prazot шto se

odr`uva kako tradicija od 200.000
denari;
 Marшot za Varvarica po povod

denot na formiraweto na NOO od
----------------------------------50.000 denari;
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 Den na opшtinata 16 Dekemvri
sredstva vo visina od
100.000 denari;

 Меморијален турнир во мал фудбал во
с.Пиперево           25.000 денари;

 Turnir vo mal fudbal po povod
praznikot vo ^anaklija
20.000 denari;

 Turnir vo mal fudbal во с.Ангелци
100.000 денари

 Turnir vo mal fudbal во с.Седларци
50.000 денари

 Turnir vo odbojka vo Suшevo po
povod prazнikot M.Bogorodica
10.000 denari;

 Turnir vo odbojka vo с.Нова Маала
po povod prazнikот Г.Bogorodica
25.000 denari;

 Турнир во кошарка во с.Владиевци по
повод верскиот празник Г.Богородица
25.000 денари;

 Turnir vo trka na kowi vo
Vasilevo po povod Ѓurѓovden
10.000 denari;

 Natprevar vo strelaшtvo po povod
denot na lovot  20.000 denari;

 Novogodiшen i bo`iќen turni po
povod bo`iќnite praznici od:
200.000 denari;

 Manifestacija 19-Juli den na
naprednata mladina vo s.Radi~evo
od:   5.000 denari;

 Натпревар во влечење на трупци во
с.Василево по повод празникот
Водици    15.000 денари;

 Учество на карневалски настани
250.000 денари;

 Средства за стимулација и
наградување на талентирани спортисти
100.000 денари;

 Турнир во мал фудбал ,,Илинден“
Радичево 25.000 денари;

 Курбан Бајрамски турнир во фудбал во
с.Градошорци 25.000 денари;

 Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково
100.000 денари

 Drugi manifestacii koi se
odr`uvaat vo opшtina Vasilevo od:
200.000 denari

Vkupno:1. 805.000 denari

Vo tekot na godinata potrbeni ni se
sredstva za subvencionirawe na sportskite
klubovi vo naшata opшtina i toa za:
 Fudbalski klub od Vasilevo

sredstva vo visina od:
350.000 denari;

 Odbojkarskiot klub od s.Suшevo
sredstva vo visina od:
350.000 denari;

 Fudbalski klub ,,Единство“ од
с.Пиперево 100.000 денари;

 Site sportski klubovi vo site
naseleni mesta vo opшtinata od:
100.000 denari

 Училишен спорт 200.000 денари
 Вкупно:1.100.000 денари

i
Vo tekot na godinata za

sproveduvawe na ovaa programa ќe imame
potreba od anga`irawe na nadvoreшni lica
za spreveduvawe na site manifestacii vo
tekot na godinata sredstva vo visina od:
- 100.000 denari

~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila

osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-3753/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р.

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
izgradba i rekonstrukcija na vodovodnata
mre`a vo opшtina Vasilevo за 2016 година,
шto Sovetot na opшtina Vasilevo go donese
na sednicata odr`ana na den 13.11.2015
година.

Бр.09–3754/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

-----------------------------------------
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) и ~len 21
став 1 точка 14  od Statutot na opшtina
Vasilevo („Slu`ben glasnik na opшtina
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот
na opшtina Vasilevo na својата седница
одржана на 13.11.2015 година ја донесе
следната:

Programa
za izgradba i rekonstrukcija na

vodovodnata mre`a vo opшtina Vasilevo за
2016 гпдина

Voved:
Vo programata izgradbata i

rekonstrukcijata na sistemite za
vodosnabduvawe kako del od nadle`nosta za
komunalni dejnosti za 2016 godina
predvideni se odredeni aktivnosti za koi ќe
bidat obezbedeni sredstva preku transferi
od strana na poodelni ministerstva i od
sopstveni prihodi vo buxetot za 2016
godina.

~len 1
Za realizacija na navedenata

programa predvideni se sredstva od:
- Transferi na sredstva od Ministerstvoto
za `ivotna sredina i prostorno planirawe
   sektorot za vodi i od Buxetot na opшtina
Vasilevo 2.000.000 denari;
Vkupno: 2.000 000 denari

Sredstvata ќe bidat iskoristeni za
slednite kapitalni programi:

JG. Rekonstrukcija na sistemi za
vodosnabduvawe vo opшtina Vasilevo

 Rekonstrukcija na vodovodna mre`a
vo site naseleni mesta1.000.000
denari;

Vkupno:1.000.000 denari

JG. Одржување na sistemi za
vodosnabduvawe vo s.Dobroшinci-Nova
Maala

 Izolacija na rezervoarot vo
s.Dobro{inci sredstva od: 1.000.000
denari

Vkupno: 1.000.000 denari
Vkupno: 2.000.000 denari

~len 2

Ovie troшoci (kako kapitalni),
isklu~ivo se odnesuvaat za izgradba i
rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo
site naseleni mesta vo opшtina Vasilevo.

~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila

osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-3754/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
lokalen ekonomski razvoj na podra~jeto na
opшtina Vasilevo за 2016 година, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3755/2       Општина Василево
17.11.2015г.       Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) и ~len 21
став 1 точка 11  od Statutot na opшtina
Vasilevo (Slu`ben glasnik na opшtina
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот
na opшtina Vasilevo na својата седница одржана
на 13.11.2015 година ја донесе следната:

Programa
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za lokalen ekonomski razvoj na podra~jeto
na op{tina Vasilevo за 2016 година

Vo tekot na 2016 godina predvideni
se odredeni aktivnosti od oblasta na
ekonomkiot razvoj vo poveќe oblasti vo
opшtinata kako шto se:
 Pottiknuvawe na graѓanite so

opredeleni obuki za planirawe na
svoeto proizvodstvo preku
sovremeni merki na stopanisuvawe;

 Izrabotka na svoi proekti za
zaшtita na `ivotnata sredina i
konkurirawe vo site nevladini
organizacii koi objavuvaat potreba
od vakvi proekti;

 U~estvo vo zaedni~ki proekti vo
jugoisto~niot region na desette
op{tini od oblasta za
ras~istuvawe na cvrstiot otpad i
drug otpad kako i drugi (zaedni~ki)
proekti;

 U~estvo vo zaedni~ki proekti vo
IPA fondovite koi ќe po~nat da se
sproveduvaat vo 2016 godina
osobeno za prekugrani~nata
sorabotka so opшtini od sosedna
Bugarija и други соседни држави;

 Pokrivawe na troшocite za
izvrшenite uslugi vo oblasta na
nadzorot .

~len 1
Za potrebata od realizacija na ovaa

programa kako prihodi ќe gi koristeme
sredstvata od osnovniot buxet od: 3.650.000
denari

~len 2
G1. Podrшka na lokalniot

ekonomski razvoj

Vo ovaa programa ќe predvidime
sredstva za slednite aktivnosti:
 Troшoci za komunalni uslugi  vo

visina od
50.000 denari;

 Srestva za nabavka na siten
inventar, spisanija i kanc.
materijal  od 100.000 denari;

 Za subvencionirawe na zaedni~ki
proekti sredstva od
900.000 denari;

 Za izgotvuvawe na svoi proekti
sredstva vo visina od 1.700.000
denari;

 Srestva za anga`irawe na
nadvoreшni eksperti vo navedenata
oblast od 200.000 denari;

 Средства за подршка и наградување на
талентирани учениции
100.000 денари;

 Средства за ЗЕЛС и Центарот за развој
на Југоисточниот регион
300.000 денари;

 Подршка на Младински совет
300.000 денари

Vkupno: 3.650.000 denari

~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila

osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-3755/2       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Programa za
izgradba,rekonstrukcija,odr`uvawe i
zaшtita na lokalnite patiшta i ulici na
opшtina Vasilevo za 2016 godina, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3756/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

----------------------------------------------------
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Врз основа на член 36 став 1 т. 6 од
Законот за локална Смоуправа ( „Сл. Весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 12 од
Статутот на општина Василево ( „Сл. Гласник
на ОВ“ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот na
opшtina Vasilevo na својата седница одржана
на 13.11.2015 година ја донесе следната :

П Р О Г Р А М А
за изградба, реконструкција, одржување на
локални патишта и улици за 2016 година

Појдовна основа при изготвувањето на
оваа Програма за изградба, реконструкција,
одржување на локални патишта и улици во
општина Василево за 2016 година е портебата
на населените места за подобрување на
условите во комуналната свера. За реализација
на Програмата финансиски средста ќе се
обезбедат од следните извори на средства:

- Агенцијата за државни патишта планираме
средства во износ од 2.300.000 денари.
- Агенцијата за финансиска подршка и рурален
развој (АФПРЗ) средства во износ од 25.000.000
денари.
- Министерство за финансии на РМ средства во
износ од 3.500.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од
регистрација на моторни возила во износ од
350.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од
експлоатација на минерални суровини средства
во износ од 6.500.000 денари.
- Дел од средства за уредување на градежно
земјиште износ од 2.500.000 денари.
- Приходи од надоместок за стекнување на
право за користење на градежно земјиште
средства во износ од  7.100.000 денари
Вкупно потребни финансиски средства
47.250.000 денари

.
Предлагам во Програмата за оваа

година приоритет да дадеме на следните
активности.

1. Локални патишта

-Изградба на локален пат Василево –
Градашорци во должина од 650 метри, износ на
средства ------------------------- 10.000.000 денари.

-
-Изградба на дел од локален пат Нова Маала -
Чанаклија во должина од 1000 метри, износ на
средства --------------------------- 5.000.000 денари.
-Реконструкција на локален пат клучка Мал
одмор до Владевци во должина од 2000 метри,
износ на средства --------------- 3.000.000 денари.

Вкупно за локални патишта: 18.000.000 денари

2. Изградба на улици
-Улица во Ангелци за пристап до црква во
должина од  200 метри 2.000.000 денари
-Изградба на улица покрај порој во с.Сушево во
должина   1200 м      16.000.000 денари
-Улица во Владевци 300 м 800.000 денари
-Улица во Василево  600 м  4.000.000денари
-Улица во Пиперево  250 метри-2.000.000денари
-Улица во Доброшинци  150м 450.000 денари
- Улица во Едерниково  200 1.000.000 денари
- Улица во Висока Маала  200 м1.000.000денари

Вкупно за улици:27.250.000 денари

3. Изградба на пешачка патека во Владевци од
десната страна во Владевци
на магистралниот пат А-4, од бензинска помпа
до раскрсница за влез во с. Сушево во должин
аод 250 метри --------  2.000.000 денари.
Вкупно за пешачка патека:  2.000.000 денари.

Динамиката за релизација на
програмата ке биде во зависност од приливот на
средствата од Агенцијата за државни патишта,
од приливот на средствата од промет на
недвижности и надомест за стекнување на права
за користење на градежно земјиште, како и во
зависност и динамиката на прибирањето на
финансиските средства од надоместокот за
уредување на градежното земјиште во општина
Василево.

Бр.08-3756/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E
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Se proglasuva Programaта za
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Василево за 2016
година, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
13.11.2015 година.

Бр.09–3757/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 84 stav 1 и член
85 од Законот за градежно земјиште („Slu`ben
vesnik na RM“ br.15/2015 g.) i ~len 21 став 1
точка 8 od Statutot na opшtina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo
br.04/03, 08/06 и 09/10 ),  Sovetot na opшtina
Vasilevo на својата редовна седница одржана
на 13.11.2015 година ја донесе следната

P R O G R A M A
Za na~inot na presmetuvawe na troшocite

za ureduvawe na grade`noto
zemjiшte na podra~jeto na Opшtina

Вasilevo za 2016 g.

Programata za na~inot na
presmetuvawe na troшocite za ureduvawe na
grade`noto zemjiшte na podra~jeto na
Opшtina Вasilevo za 2016 god. opfaќa:

I. Podra~jeto so poblisku opredeluvawe na
zemjiшteto koe ќe se ureduva;
II. Obemot na ureduvawe i stepenot na
opremuvawe na zemjiшteto so
komunalni objekti i instalacii;
III. Nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemjiшte - prihodi;
IV. Namena na sredstvata - rashodi;
V. Nadomestok za eksproprijacija na
zemjiшte;
VI. Dinamika na izvrшuvawe na programata;
VII. Preodni i zavrшni odredbi.

I. Podra~jeto so poblisku opredeluvawe na
zemjiшteto koe ќe se ureduva

Kako grade`no zemjiшte se smeta
izgradenoto i neizgradenoto zemjiшte na
podra~jeto na opшtina Вasilevo, a koe se
naoѓa vo opfatot na grade`niot reon

predviden za izgradba na site vidovi
objekti spored Generalniot urbanisti~ki
plan za naselba Вasilevo, Urbanisti~ki
dokumentacii za naseleno mesto,
Urbanisti~ki plan von naseleno mesto,
Локална урбанистичка документација ili
Opшt akt i Odluki za na~inot na izgradba
vo naselenite mesta koi nemaat
urbanisti~ka dokumentacija.

Utvrduvawe na grade`noto zemjiшte
nadvor od grade`niot opfat ќe se vrшi so
donesuvawe odluka na Sovetot na opшtinata
i soglasnost od nadle`noto Ministerstvo,
vrz osnova na izraboten urbanisti~ki plan
von naseleno mesto.

II. Obem na ureduvawe i stepen na
opremuvawe na zemjiшteto so komunalni
objekti i instalacii.

Pod obem na ureduvawe i stepen na
opremuvawe na grade`noto zemjiшte se
podrazbiraat :

 Podgotvitelni raboti
 Pribavuvuvawe izvodi od

urbanisti~ki planovi
 Pribavuvawe uslovi za planirawe

na prostorot
 Izgotvuvawe i donesuvawe na

urbanisti~ki planovi
 Geodetsko snimawe i izrabotka na

geodetski podlogi;
 Izgotvuvawe na elaborati za

ras~istuvawe na imotno-pravni
odnosi;

 Ras~istuvawe na imotno - pravni
odnosi;

 Izrabotka na инвестиционо техничка
документација.

 Obemot na ureduvawe na grade`noto
zemjiшte, odnosno stepenot na
opremuvawe so komunalni instalacii
opfaќa:
 Izgradba na ulici;
 Izgradba na uli~na vodovodna

mre`a
 Изградба на улична фекална и

атмосверска канализациона мрежа и
прочистување на отпадни води

 Izgradba i odr`uvawe na uli~no
osvetluvawe;

 Ozelenuvawe na javni povrшini;

Степенот на уreduvaweto  i
opremuvaweto na grade`noto zemjiшte ќe se
vrшi od sredstvata dobieni kako
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nadomestok za ureduvawe na grade`noto
zemjiшte utvrden so ovaa Programa и ќе се
реализира согласно динамиката на прибирање
на средствата. Во надоместокот за уредување на
градежното земјиште не е земено како приход
обезбедување на електрична енергија од
дистрибутивната мрежа и трафостаница,
изведба на ПТТ мрежа, како и приклучпци на
целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод
и канализација), што значи дека тие трошоци
паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат
инвестиционите објекти.

III. Nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemjiшte.

Izvorite na sredstva, odnosno
prihodite za finansirawe na aktivnostite
za realizirawe na predvidenite raboti i
objekti po Programataza 2016 godina se od
nadomestokot za ureduvawe na grade`noto
zemjiшte.

Visinata na nadomestokot na troшocite
za ureduvawe na grade`no zemjiшte se
opredeluva so Programata za ureduvawe na
grade`no zemjiшte za tekovnata godina.

Nadomestokot na troшocite za
ureduvawe na grade`no zemjiшte se utvrduva
po metar kvadraten (m2) neto korisna
stambena ili delovna povrшina што ќе се
гради, soglasno zaverenata tehni;ka
dokumentacija -   Glaven proekt za izgradba,
a se naplaќa pred izdavawe na Odobrenieto
za gradba.

Vo tekot na 2016 godina visinata na
nadomestokot за населбите Василево, Ангелци,
Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево и
Нова Маала кои имаат Генерален урбанистички
план, урбанистичка документација за населено
место или Општ акт ќe iznesuva:

-za individualni stambeni zgradi 200,ooden.
-za pomoшni objekti 100,oo  den.
-za javni objekti 600,oo  den.
-za deloven prostor 600,oo  den.
-za prenamena na objekt od stanben vo
deloven prostor se plaќa razlikata na
cenata od stanben vo deloven prostor;
 koga se ruшi objektot  se plaќa

nadomestok samo za razlikata
pomeѓu povrшinata na objektot koj
se ruшi i noviot objekt шto se
gradi;

            За населбите Едрениково, Седларци,
Доброшинци, Радичево, Дукатино и Чанаклија

кои имаат утврден градежен опфат висината на
надоместокот ќе изнесува:
-за индивидуални станбени згради     150,оо ден.
за помошни објекти             80,оо ден.
за јавни објекти           300,оо ден.
за деловни објекти            300,оо ден.
-за пренамена на објект од станбен во деловен
простор се плаќа разлика на цената од станбен
во деловен простор
-кога се руши објект се плаќа надоместок за
разликата помеѓу површината на објектот кој се
руши и новиот објект што се гради

За индустриската зона опфатена со
Генералниот Урбанистички план за Василево и
индустриската зона опфатена со
Урбанистичкиот план вон населено место село
Градашорци надоместокот за уредување на
градежно земјиште ќе изнесува:
-За деловни и производни објекти
2.500 ден/м2

-Бензински пумпи (згради, натстрешници,
резервоари, рампи)    3.000 ден/м2

Nadomestokot na troшocite za
ureduvawe na grade`no zemjiшte se utvrduva
po metar kvadraten (m2) neto korisna
stambena ili delovna povrшina што ќе се
гради, soglasno zaverenata tehniчka
dokumentacija - Glaven proekt za izgradba,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со „Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и начинот на
пресметување на трошоците за уредување на
градежното земјиште според степенот на
уреденост и оваа програма, a se naplaќa pred
izdavawe na Odobrenieto za gradba.

Коефициенти утврдени со член 4 од
„Правилникот за степенот на уреденост на
градежното земјиште и начинот на
пресметување на трошоците за уредување на
градежното земјиште според степенот на
уреденост Сл. Весник на РМ бр.38/2012“ и
бр.65/2012 :
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Станбени објекти Коефициенти
1. Станбени простории 1.0

Станбени простории со висина до 2,50м во подпокривен простор
0,2

2. Логија затворена од три страни
Подлоѓија затворена од две страни
Балкони, тераси
Заеднички проодни тераси

0,4
0,3
0,2
0,2

3. Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба
0,3

4. Трафостаници од 35Кв во објект и надвор од објект 0,3
5 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3
6 Стражарници, управител, простории за одмор 0,5
7 Паркиралишта и гаражи 0,1

Деловни и јавни објекти Коефициенти
1. Простории 1,0
2. Магазини 0,5
3. Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3
4. Тафостаница до 35Кв во објект и надвор од објект 0,4
5. Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5
6. Паркиралишта и гаражи 0,1
7. Лоѓија затворена од три страни 0,5
8. Подлоѓија затворена од две страни 0,3
9. Балкони, тераси 0,4
10. Отворен наткриен простор 0,3

Други објекти Коефициенти
1. Катна гаража 0,05
2. Спортски покриени објекти 0,5
3. Спортски отворени објекти 0,3
4. Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата 1,0
5. Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата 1,0
6. Базени 0,2
7. Трафостаници над 35Кв 1,0

Za objekti od grupa na klasi G - proizvodstvo, distribucija i
servisi

1 G1 te[ka и  zagaduva;ka industrija 0,05
2 G2 lesna и nezagaduva;ka industrija 0,05
3 G3 servisi 0,05
4 G4 stovari[ta 0,05

Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини
(продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони,
помошни простории)

1 Продажни простории на бензински пумпни станици 1,0
2 Услужни простории на бензинските пумпни станици 1,0

Објекти од група на класи Б 5 – угостителски и туристички
комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, и за објектите од
група на класи на намена А 4 – хотел, мотел, планинарски дом и
ловен дом

1 Сите простории 0,05
За агроберзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висинта на
трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од
степенот на уреденоста на градежното земјиште, се пресметува 50%
од вкупно пресметаната површина согласно став 1 и 2 од овој член
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Korisnicite na grade`no zemjiшte
koi gi nemaat regulirano svoite obvrski,
odnosno imaat izgradeno objekti bez platen
nadomestok za ureduvawe grade`no zemjiшte
ili se utvrdeni razliki vo izgradenata
povrшina, ќe platat nadomestok po cena шto
va`i na denot na reguliraweto na
potrebnata dokumentacija, dokolku objektot
se vklopuva vo urbanisti~kiot plan.

Vo slu~aj na pogolema inflacija во
текот на годината, korekcija na visinata na
nadomestokot ќe izvrшi Sovetot na
opшtinata, vo soglasnost so indeksot na
cenite na malo dadeni od  Zavodot za
statistika na RM.

Градоначалникот на општоната, може
поединечно со Решение да одобри, износот на
надоместокот за уредување на градежното
земјиште да се плати на рати во зависност од
висината на надоместокот и оценката за
важноста на објектот.

Во текот на 2016 година од надоместок
за уредување на градежно земјиште ќе бидат
ослободени сите јавни служби основани од
општина Василево.

IV. Namena na sredstvata - rashodi

Sredstvata uplateni po osnov na
nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemjiшte ќe bidat nameneti za ureduvawe i
opremuvawe na grade`noto zemjiшte vo
naselenoto mesto od kade se uplateni
soglasno programata za ureduvawe na
grade`no zemjiшte na podra~jeto na
opшtina Вasilevo.

V. Nadomestok za eksproprijacija na
zemjiшte

Za ras~istuvawe na imotno-
pravnite odnosi pri probivawe na ulici vo
индустриската зона опфатена со
Урбанистичкиот план вон населено место село
Градашорци na sopstvenicite ќe im se
isplaќa nadomestok vo visina od 600,oo
den/m2, vo naselenite mesta nadomestokot za
eksproprijacija ќe se isplaќa vo visina od
300 den/m2

VI. Dinamika na izvrшuvawe na programata

Programata za ureduvawe na
grade`no zemjiшte ќe se realizira vo
zavisnost od ostvaruvaweto na prilivot na
sredstvata.

VII. Preodni i zavrшni odredbi

Ovaa Programa vleguva vo sila
osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na opшtina Вasilevo".

Бр.08-3757/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Programaта za
изработка на урбанистички планови во
opшtina Vasilevo за 2016 година, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3758/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

_________________________

Врз основа на член 17 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање  („Сл.
Весник на РМ“ бр.24/08, бр.91/09, бр.124/2010,
бр.18/2011), ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot
za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
RM“ br.5/02) и ~len 21 точка 8 od Statutot na
opшtina Vasilevo (Slu`ben glasnik na
opшtina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10),
Советот na opшtina Vasilevo na својата
седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе
следната :

П Р О Г Р А М А
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За изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2016 година

1.В О В Е Д
            Годишната програма за изработка на
урбанистички планови на општина Василево за
2016 година претставува основа за изработка и
донесување на Урбанистички ппланови за
населените места во општината, основа за
уредување и опремување на градежното
земјиште и е дел од потребната документација
за добивање согласност за изработените
планови од Министерството за транспорт и
врски.

1. Планирани активности

  Ф1. Урбанистичко планирање      1.550.000
денари

1. Во текот на 2015 година во општина
Василево ќе се изработат следните
урбанистички планови:

1.1 Урбанистички план за населено место
Василево 450.000 денари

1.2 Урбанистички план за населени местa
Градашорци – Ангелци  и Владиевци
400.000 денари

1.3 Урбанистички план вон населено место
Добрашинци  кај брана Турија
200.000 денари

1.4 Урбанистички план за населено место
с.Пиперево 400.000 денари

1.5 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.399,КП
бр.402,КП бр.403,КП бр.404,КП бр.405, КП
бр.407/1, КП бр.408, КП бр.409 и КП
бр.410, м.в.Гладно Поле, КО
Градошорци,општина Василево

1.6 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.112, КП
бр.113, КП бр.432, м.в.Големевка, КО
Градошорци,општина Василево

1.7 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за дел од  КП
бр.405 КО Нова Маала 100.000 денари

1.8 Измена и дополнување на Урбанистички
план вон населено место Градашорци,
КО Градашорци

1.9 Измена и дополнување на Урбанистички
план вон населено место застопански
комплекс за производно, дистрибутивно-
откупен центар за откуп,примарна и
финална обработка на земјоделски
производи на дел од КП 386, м.в Гладно
Поле КО Градошорци

1.10 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр.1359 КО
Градошорци

1.11 Изработка на локална урабнистичко
планска документација за КП бр. 1347 и
КП бр.1204/1

3.Финансирање

               Средствата за активностите
предвидени во точка 1.1; 1.2: 1.3; 1.4; 1.7  и 1.10
ќе се обезбедат од Буџетот на општина
Василево.Средствата за активностите
предвидени во точка 1.5; 1.6: 1.8 1.9 и 1.11
немаат финансиски импликации на Буџетот на
општина Василево за 2016 година и истите ќе се
обезбедат од физички лица.

4.Завршни одредби
            Во текот на годината во зависност од
потребите, Програмата може да претрпи измени
и дополнувања.
          Начинот и динамиката на реализација на
оваа Програма ќе зависи од приливот на
финансиските средства.
          Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Василево“.

Бр.08-3758/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
уредување на градежното земјиште во
индустриската зона на општина Василево, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3759/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р

_________________________________
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben
vesnik na RM“ br.5/02) и ~len 21 став 1 точка
8  od Statutot na opшtina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo br.
br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na opшtina
Василево на својата седница одржана на
13.11.2015 година ја донесе следната:

Programa
za ureduvawe na grade`noto zemjiшte vo

industriskata zona na opшtina Vasilevo за
2016 година

Voved:
Ovaa programa se donesuva so cel

prevzemawe na aktivnosti za ureduvawe na
grade`noto zemjiшte vo industriskata zona
Gradoшorci и во другите индустриски зони во
општина Василево kade vrz baza na donesen
detalen urbanisti~ki plan. Programata e
so cel da ovozmo`i zadovoluvawe na
potrebite na grade`nata operativa za
izgradba na delovni i stopanski objekti.
Inaku vo programata se opfateni site
aktivnosti povrzani so ras~istuvaweto na
imotno pravnite odnosi (osobeno so
privatnoto zemjiшte), ras~istuvawe na
postojni instalacii i drugi pre~ki koi ќe
se javat pri otpo~nuvaweto na
realizacijata na programata.

So ovaa programa se predviduva
povrzuvawe so regionalniot pat M6,
probivawe i izgradba na ulici vo samata
zona, izgradba na vodovodna i
kanalizaciona mre`a, elektrifikacija i
izgradba na drugi pomo{ni objekti od
oblasta na infrastrukturata.

Stepenot na ureduvaweto ќe se
realizira soglasno dinamikata na
pribirawe na sredstvata od proda`bata na
grade`noto neizgradeno zemjiшte i od
nadomestokot za ureduvawe na grade`noto
zemjiшte.

~len 1
A. Podgotvitelni raboti:
 Ras~istuvawe na imotno-pravni

odnosi,
 Izrabotka na urbanisti~ki plan i
 Izrabotka na investiciona-

tehni~ka dokumentacija (proekti).
B. Opremuvawe na grade`noto zemjiшte so
infrastrukturni objekti:

 Probivawe i izgradba na ulici,
 Izgradba na vodovodna i elektri~na

mre`a,
 Izgradba na atmosferska i

kanalizaciona mre`a,
 Izgradba na drugi objekti od

oblasta na infrastrukturata.

~len 2
Ureduvaweto i opremuvaweto na

grede`noto zemjiшte ќe se vrшi od
sredstvata шto ќe se pribiraat od:

 Proda`bata na dr`avno
neizgradeno grade`no zemjiшte od:
5.500.000 denari,

 Средства од АФПРЗ  во висина од :    :
17.000.000 денари

Vkupno: 22.500.000 denari

~len 3
FAC.  Ureduvawe na grade`no zemjiшte vo
industriskata zona vo Gradoшorci

1. Изградба на улица 5 во с.Градошорци
за пристап до индустриска зона od:
17.000.000 денари;

2. Изградба на дел од улица 9 во
индустриска зона Градошорци   од :
4.000.000 денари

3. Izgradba na vodovodna me`a vo
industriskata zona od:
500.000 denari;

4. Izgradba na фекална kanalizacija vo
industriskata zona od:
500.000 denari;

5. Ras~istuvawe na imotnopravnite
odnosi vo industriskata zona od:
500.000 denari

Vkupno: 22.500.000 denari

~len 4
Ovaa programa stapuva vo sila

osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-3759/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
уредување на просторот на градежното
земјиште во руралните подрачја на општина
Василево за 2016 година, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3759/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) и ~len 21
став 1 точка 8  od Statutot na opшtina
Vasilevo („Slu`ben glasnik na opшtina
Vasilevo“ br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот
na opшtina Vasilevo na својата седница
одржана на 13.11.2015 година ја донесе
следната:

Programa
za ureduvawe prostorot na grade`noto

zemjiшte vo ruralnite podra~ja na opшtina
Vasilevo за 2016 година

Voved:
Programa se donesuva so cel za

ureduvawe na prostorot vo opredeleni
mesta. Programata e so cel da ovozmo`i
zadovoluvawe na potrebite na grade`nata
operativa za izgradba i rekonstrukcija na
objekti vo naselenite mesta. Inaku vo
programata se opfateni site aktivnosti
povrzani so ras~istuvawe na postojni
instalacii i drugi pre~ki koi ќe se javat
pri otpo~nuvaweto na realizacijata na
programata.

So ovaa programa se predviduva
odredeni objekti sopstvenost na opшtina
Vasilevo da im se izvrшi odredena
adaptacija i prilagoduvawe so cel da bidat
vo funkcija na graѓanite.

Ova se odnesuva prete`no na
objektite kako kulturnite domovi,
шkolskite dvorovi, i drugite komercijalni
objekti koi se sopstvenost na opшtinata.

Stepenot na realizacija na
programata ќe se realizira soglasno
dinamikata na pribirawe na sredstvata od
Buxetot na opшtina Vasilevo.

~len 1
A. Podgotvitelni raboti:
 Ras~istuvawe na imotno-pravni

odnosi dokolku postojat,
 Pribirawe na urbanisti~ka

dokumentacija i
 Izrabotka na investiciona-

tehni~ka dokumentacija (proekti).

B. Opremuvawe na objektite so
infrastruktura:
 Rekonstrukcija na objekti vo

mesnite zaednici (шkoli kulturni
domovi i sli~no),

 Ograduvawe i zaшtita na prostorot
okolu objektite sopstvenost na
opшtinata,

 Izgradba na drugi objekti od
oblasta na infrastrukturata.

~len 2
Ureduvaweto i rekonstrukcijata na

objektite i zemjiшteto ќe se vrшi od
sredstvata шto ќe se pribiraat od:
 Buxetot na opшtina Vasilevo od:

10.000.000 denari,
Vkupno:10.000.000 denari

~len 3
FDA .  Ureduvawe na grade`no zemjiшte vo
naselenite mesta vo opшtina Vasilevo

6. Opremuvawe so parno greewe vo
шkoloto vo Dobroшinci,
^anaklija,Радичево и Сушево od:
1.000.000 denari;

7. Изградба на повеќенаменско игралиште
во с.Висока Маала средства од
2.500.000 денари;

8. Изградба на повеќенаменско игралиште
во с.Дукатино средства од
2.500.000 денари;

9. Изградба на повеќенаменско игралиште
во с.Доброшинци средства од
2.500.000 денари;

10. Изградба на детско игралиште во
паркот во с.Василево средства од
500.000 денари;

11. Изградба на детско забавен парк во
с.Ангелци средства од
1.000.000 денари;
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12. Изградба на постројка со парк во
с.Радичево средства од
1.000.000 денари

Vkupno: 11.000.000 denari

~len 4
Ovaa Пrograma stapuva vo sila

osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-3760/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
изградба на системи за одведување и
пречистување на отпадни води во opшtina
Vasilevo za 2016 godina, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3761/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 6
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) и ~len 21
став 1 точка 14  od Statutot na opшtina
Vasilevo („Slu`ben glasnik na opшtina
Vasilevo“ br. br.04/03,08/06 и 09/10),
Советот na opшtina Vasilevo na својата
седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе
следната:

Programa
za izgradba na sistemi za odveduvawe i

preчistuvawe na otpadni vodi vo opшtina
Vasilevo за 2016 година

Voved:
Vo programata izgradbata i

rekonstrukcijata na sistemite za
vodosnabduvawe kako del od nadle`nosta za
komunalni dejnosti za 2016 godina
predvideni se odredeni aktivnosti za koi ќe
bidat obezbedeni sredstva preku transferi
od strana na poodelni ministerstva i od
sopstveni prihodi vo buxetot za 2016
godina.

~len 1
Za realizacija na navedenata

programa predvideni se sredstva od:
- Transferi na sredstva od АФПРЗ i od
Svetska banka

  Sredstva obezbedeni od Svetska
banka:
5.100.000 денари,

 Средства од АФПРЗ во висина од :
22.500.000денари.

 Буџет на општина Василево
6.000.000денари

Vkupno: 33.600.000 denari

Sredstvata ќe bidat iskoristeni za
izgradba na slednite kapitalni objekti:

ЈИО Izgradba na sistem za
odveduvawe i preчistuvawe na
otpadnи vodi vo s.Ангелци
5.100.000 денари;

 Izgradba na del od fekalna
kanalizacija za selo Vladevci
1.500.000 денари
ЈИА Регулација на Сушички порој
21.000.000 денари
ЈИБ Изградба на дел од фекална
канализација Василево
6.000.000 денари

Vkupno: 33.600.000 denari

~len 2
Ovie troшoci (kako kapitalni),

isklu~ivo se odnesuvaat za izgradba на
sistemi za odveduvawe i preчistuvawe na
otpadni vodi vo site naseleni mesta vo
opшtina Vasilevo.



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 20 ноември 2015g.

28

 ~len 3
Ovaa programa stapuva vo sila

osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot
glasnik na opшtina Vasilevo.

Бр.08-3761/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
komunalni dejnosti na podra~jeto na
opшtina Vasilevo за 2016 година, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 13.11.2015 година

Бр.09–3762/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) и ~len 21
od Statutot na opшtina Vasilevo
(„Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo“
br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na
opшtina Vasilevo na својата седница одржана
на 13.11.2015 година ја донесе следната :

P    R   O   G   R   A   M   A
za komunalni dejnosti na podra~jeto na

opшtina Vasilevo за 2016 година

Programata koja se odnesuva na
komunalnata sfera se donesuva so cel da se
postignat odredeni efekti vo odr`uvaweto
na ulicite, patiшtata, lokalnite deponii,
atmosferskata kanalizacija, grobiшtata,
zelenite povrшini, vodovodnata mre`a,
urbanata oprema, parkovite so cel

podobruvawe i unapreduvawe na `ivotnata
sredina vo opшtina Vasilevo.

Za realizacija na ova Programa
potrebni se 2.800.000 denari, sredstva koi
‘e se obezbedat od slednite izvori na
финансиски средства:
- Od nadomestokot za zaedni~ka
potroшuvaчка koj se naplaka vo opшtina
Vasilevo vo vkupen iznos od 700.000 denari
i
- Od buxetot na opшtina Vasilevo  vo
vkupen iznos od 2.100.000 denari.

Predlagam vo Programata za ovaa
godina prioritet da dademe na slednite
aktivnosti:

J-Troшoci se odnesuvaat vo nadle`nosta
na komunalnite dejnosti za

odr`uvawe na ulici, patiшta, deponii,
kanali, parkovi, grobiшta i drugi javni
povrшini vo opшtinata

J20. Odveduvawe i pro~istuvawe na otpadni
vodi vo Vasilevo
1.^istewe na kanali vo Angelci,
Gradoшorci, Sedlarci............100.000 denari,
2.^istewe na kanali vo ^anaklija, Nova
Maala i Dobroшinci.........100.000 denari,
3.^istewe na kanali vo Radi~evo, Dukatino
i Suшevo.....................................100.000 denari,
4.^istewe na kanali vo Vasilevo i
Piperevo......................................100.000 denari
5.^istewe na kanali vo Владевци
.......................................................100.000 denari

Vkupno:    500.000 denari

J 40 Javna ~istota
1. ^istewe i odr`uvawe na divi deponii vo
site naseleni mesta ------------------ 400.000 den.
1. ^istewe i odr`uvawe na grobiшta vo
site naseleni mesta------------------- 600.000 den.
1. ^istewe, transport i metewe na ulici  od
cvrst otpad--------------------------------300.000 den.

Vkupno:  1.300.000 denari

J 70 Odr`uvawe i koristewe na parkovi i
zelenilo
1. Odr`uvawe na parkovi vo Vasilevo,
Piperevo, Angelci i Gradoшorci----------------
-------------------------------------------------200.000 den.
2. Odr`uvawe na zeleni povrшini vo
drugite naseleni mesta---------------100.000 den.

Vkupno: 300.000 denari
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J 80 Drugi komunalni uslugi
1. Posipuvawe i poravnuvawe na zemjenite
lokalni patiшta i uluci vo site naseleni
mesta vo opшtina Vasilevo --700.000 denari.

Vkupno:    700.000 denari

Бр.08-3762/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката за
утврдување на висината на пазарната вредност
на недвижниот имот на територијата на
општина Василево, шto Sovetot na opшtina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 13.11.2015 година.

Бр.09–3763/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

------------------------------------------------------
Vrz osnova na ~len 36 став 1 od Zakonot

za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na
RM“ broj 5/2002), kako i vrz osnova na ~len 5
od Zakonot za danocite na imot („Slu`ben
vesnik na RM“ broj 61/04, 92/07 i 108/08
godina) i ~len 21 od Statutot na opшtina
Vasilevo, („Slu`ben glasnik“ na
Opшtinata br. 10/06) Советот на општина
Василево на својата седница одржана на
13.11.2015 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
za utvrduvawe na visinata na pazarnata

vrednost na nedvi`niot imot na
teritorijata na opшtina Vasilevo

~len 01

Soglasno Odlukata na Vladata na
RM pod broj 19-2461/1 od 22.06.2005 godina se
donese Metodologija za utvrduvawe na
pazarnata vrednost na nedvi`niot imot (Sl.
Vesnik na RM br. 50/05, 40//10, 46/10 и
183/2011). So ovaa medodologija se utvrduva
pazarnata vrednast na nedvi`en imot, kako
osnova za presmetuvawe na danokt za imot,
danokot za nasledstvo i podarok i danokot
na promet na nedvi`nosti.

~len 02
Pazarnata vredsnot na nedvi`niot

imot kako vrednost na imotot koja mo`e da
se postigne vo slobodniot promet na
nastanuvawe na dano~nata obvrska se
utvrduva za slednive vidovi na nedvi`en
imot:
 Zgradi ( Станови во колективни

станбени згради, куќи, канцеларии,
дуќани деловни простории, хотели
мотели и објекти за одмор и рекреација,
бензински пумпи  ресторании кафани
кафулиња и деловни згради);

 Zemjiшta ( зemjodelsko, grade`no,
шumi i pasita);

 Drugi grade`ni objekti ( гara`i,
pomoшni objekti kako шto se:
ambari,шtali,plevni,шupi i drugo).

~len 03
Pazarnata vrednost na zgradite,

zemjiшtata i drugite grade`ni objekti se
utvrduva vo presmetkovni bodovi po m2
funkcionalna povrшina za zgradite i
drugite grade`ni objekti i po m2 povrшina
za zemjiшta, vo zavisnost od vidot na imotot
i spored osnovni i dopolnitelni elementi
sodr`ani vo metodologijata i vo obrascite
koi se nejzin sostaven del.

~len 04
Funkcionalnata povrшina na

individualna stambena zgrada (kuќa) se
presmetuva kako zbir na podnite povrшini
meѓu vnatreшnite zidovi na sobite,
hodnicite i drugite prostorii, kako i 25%
od povrшinite na terasite, 50% od
povrшinite na balkonite, 75% od
povrшinata na loќiite, 30% od povrшinata
na podrumot i 70% od povrшinata na
potkrovjeto na koe parapetniot
(nadvoreшen) zid e povisok od 1,20 metri.

Funkcionalnata povrшina se
opredeluva spored soodvetna dokumentacija
a ako takva ne postoi so merewe.
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~len 05
Kako osnovni elementi za

utvrduvawe na pazarnata vrednost za
zgradite se: Vid na gradba, meѓukatna
konstrukcija, krovna konstrukcija, vid na
instalacija, lift, podna povrшina,
sanitarija, fasadna stolarija(prozorci),
vrati, fasada, izolacija i еkskluzivnost.
Pod ekskluzivnost od predhodniot stav na
~lenot se podrazbira poseben vid na gradba
so upotreba na visokokvalitetni grade`ni
materijali.

Kako dopolnitelni elementi spored
koi se utvrduva pazarnata vrednost se:
katnosta na objektot, mikrolokacijata,
makrolakacijata i atraktivnosta na
objektot koi kako kriteriumi se dodavaat
na grade`nata vrednsot na ovaa
metodologija i prestavuvaat pazarna
vrednost na zgradite.

Шto se odnesuva do delovnite zgradi
i delovnite prostorii pokraj osnovnite i
dopolnitelnite elementi se presmetuva i
ekskluzivnosta,atraktivnosta,blizinata do
magistralni patiшta so primenata na
faktorot ako se naoѓaat vo kompleks na
prometno mesto. Доколку ovie stopanski
zgradi se naoѓaat vo ruralna sredina
pazarnata vrednost se utvrduva vrz baza
samo na grade`nata vrednsot.

Istite kriteriumi navedeni vo ovоj
~len se odnesuvaat na administrativnite
zgradi i administrativnite prostorii
ponatamu na proizvodstvenite pogoni,
magacini, hali, stovariшta, benzinski
pumpi i drugi delovni prostorii koi se
naoѓaat vo naшata opшtina.



Br.14 Службен glasnik na Opшtina Vasilevo 20 ноември 2015g.

31

~len 06
Pri  utvrduvawe na grade`noto zemjiшte se зema vo predvid i lokacijata na

naselenite mesta pri шto se utvrdeni tri zoni  naнаселени места:

ред            Земјиште во градежниот опфат            Износ во денари:
број

1 Василево

Ангелци

Градашорци ПРВА

Пиперево ЗОНА 250 ден М2

Сушево

Владевци

2 Доброшинци

Нова Маала

Чанаклија ВТОРА

Дукатино ЗОНА 150 ден М2

Радичево

3 Едрениково

Седларци

Висока Маала ТРЕТА

Нивичино ЗОНА 100 ден М2

Варварица

Требичино

Кушкулија

А
Градежното земјиште во индустриските зони Василево, Градашорци и Владевци ќе се

пресметува по 600 ден/м2

Б

За пресметување на макро локацијата при утврдување на пазарната вредност на недвижен
имот ќе се земат XVI , XVII и XVIII  зона од Методологијата согласно утрврдените зони по
населени места

В
За останатото градежно земјиште кое е во градежниот опфат на сите населени места е
поделено во три зони кои се дадени во посебна табела.
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~len 07
Pazarnata vrednost na zemjodelskoto zemjiшte, шumite i pasiшtata se zema vo

predvid zemjodelskata kultura i klasa, strmnina, dlabo~ina, erozija, mo`nost za
irigacija, koristewe na maшinerija, apsorpcija na voda i sli~no  dadeno vo tabeli po
katastarski opшtini:

р.број Катастарски општини
Класа
1/2

Класа
3/4

Класа
5 Класа 6 Класа 7 Класа 8

1 КО-Ангелци 50 40 30 20 15 10
2 КО-Василево 50 40 30 20 15 10
3 КО-Висока Маала 30 20 15 15 10 10
4 КО-Владиевци 50 40 30 20 15 10
5 КО-Доброшинци 50 40 30 20 15 10
6 КО-Градашорци 50 40 30 20      15 10
7 КО-Дукатино 40 30 20 20 15 10
8 КО-Едрениково 40 30 20 15 10 10
9 КО-Нивичино 15 15 10 10 5 5

10 КО-Нова Маала 40 30 20 20 10 10
11 КО-Пиперево 50 40 30 20 15 10
12 КО-Сушево 50 40 30 20 15 10
13 КО-Требичино 20 10 10 5 5 5
14 КО-Седларци 40 30 20 15 10 5
15 КО-Чанаклија 40 30 20 20 15 10
16 КО-Радичево 50 40 30 20 15 10
17 КО-Варварица 20 20 10 10 5 5

~len 08
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo „Slu`ben glasnik na

opшtinata Vasilevo“, a ќe se primenuva od 01 Januari 2016 godina.

Бр.08-3763/1      Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р
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* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Programaта za
одржување на локалните патишта и улици во
opшtina Vasilevo за 2015/2016 година во
зимски услови, шto Sovetot na opшtina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 13.11.2015 година

Бр.09–3764/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка
12 од Статутот на Општина Василево
(,,Службен гласник на Општина Василево“ бр.
04/03,08/06 и 09/10  ), Советот на општина
Василево на својата седница одржана на
13.11.2015 година ја донесе следната

P   R   O   G   R  A   M   A
za odr`uvawe na lokalnite patiшta i ulici
vo opшtina Vasilevo za 2015/2016 godina vo

zimski uslovi

1. OPШT DEL

So ovaa Programa se predviduva
obemot, dinamikata i na~inot i
odr`uvaweto na lokalnite patiшta i
ulicite vo naselenite mesta vo opшtina
Vasilevo vo zimski uslovi za 2015/2016
godina.

Vo ovaa programa nema da bide
opfaten magistralniot pat A-4 koj
minuva niz naшata opшtina od s.
Dukatino do s. Dobrejci i regionalniot
pat od A-4 do Kulturen dom Vasilevo
bidej}i ingerenciite za zimsko

odr`uvawe na magistralnite i
regionalnite patiшta spaѓaat vo
nadle`nost na JP "Makedonija pat" -
Skopje podru`nica [tip - ispostava
Strumica.

Programata ima za cel da predvidi
aktivnosti za efikasno organizirawe i
funkcionirawe na site pravni i
fizi~ki lica preku:

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

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

- opredeluvawe na potrebnite
finansiski sredstva.

2. ORGANIZACIONA POSTAVENOST
NA U^ESNICITE

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

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

realizirawe na site aktivnosti
predvideni so Programata;

- vrшi stru~en nadzor vo
izvrшuvaweto na Programata;

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

- u~estvuva vo finansiraweto na
aktivnostite;

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

- ja realizira programata vo celost
- vrшi nabavka i skladirawe na sol i

pesok i se gri`i za pravilno i
navremeno rasfrlawe.

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

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

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

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

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

nivnite objekti i
elektroinstalaciite od obilni
snegovi;

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

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

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

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

MVR Strumica - Soobraќajna policija
go kontrolira i regulira soobraќajot na
soobra}ajnicite i sekogaш ќe bide vo
neposredna vrska so site  zadol`eni
subjekti za realizacija na ovaa
Programa, preku kontakt telefon 354 -
444 i 070 - 310 - 110 - Gradona~alnik na
opшtina Vasilevo, Van~o Stojanov, i
direktorot na JPKD Turija, Lela
Mitev telefon 078/230-288.

3. OBEM NA ODR@UVAWE

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

- gustinata na naselenieto;
- frekvencijata na luѓe i motorni

vozila;
- vidot i brojot na

infrastrukturnite objekti;
- kolovoznite lenti kako ulici za

osposobuvawe se vkupno 15 km vo 15
naseleni mesta;

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

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

4.   PRIORITETNA LISTA za zimsko
odr`uvawe na ulici vo naselbite i
lokalnite patiшta vo opшtina Vasilevo

Za normalno odvivawe na
soobraќajot na ulicite i na lokalnite
patiшta vo zimski uslovi pri vrne`i na
sneg i golomrazica potrebno e zimsko
odr`uvawe.

Odr`uvaweto ќe se izvrшuva so
maшinsko ~istewe na snegot od Kolovozot,
rasfrlawe na sol i pesok po
otstranuvaweto na snegot i ra~no ~istewe
na odredeni mesta.

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

Prv prioritet

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

Toa se:

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

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

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

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

5. Od kulturen dom vo Vasilevo do
OU „Geras Cunev“ vo
s.Piperevo;

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

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

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

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

10. Od kulturen dom vo
s.Gradoшorci do centarot na
s.Edernikovo;

11. Od s.Ge~erlija do centarot na
s.^anaklija;
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12. Od klu~kata pred s.Edernikovo
do vlezot vo s.Trebi~ino.

Vtor prioritet

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

Vo ovaa prioritetna grupa vleguvaat:
ulicite vo :

1. Vasilevo
- ulicata od u~iliшteto, pokraj otvoreniot

kanal;
- od poшtata do grobiшtata i
- od kulturniot dom do korubite na izlezot
od Vasilevo kon Dobrejci.
- od u~ili{teto do Crkvata Sv. Bogorodica

2.Gradoшorci
-ulicata od centarot do ^iflikot;

-ulicata od glavniot pat do u~iliшteto.

3.Piperevo
-ulicata do grobiшtata i sportskoto
igraliшte;
-ulicata od centarot do Slave Goxirov;
-ulicata od centarot do Gresliev Stojan.

4.Angelci
- ulicata od glavniot pat do grobiшtata;
-ulicata od glavniot pat do manastirot;
-ulicata od glavniot pat do Partikov
Andro

5.Nova Maala
- ulica od centarot do grobiшta.

5.Suшevo
- od centarot do trafostanica 2
- ulicata pokraj porojot od levata strana do
grobiшtata

6.Radi~evo
-od centarot do grobiшtata

7.Vladevci
- od cenatrot do grobiшtata

8.Dukatino
- od centarot do grobiшtata

So ras~istuvawe na ulicite od prviot i
vtoriot prioritet, soobraќajot mo`e da
se odviva nesmetano vo site pravci.

5. DINAMIKA I NIVO NA
ODR@UVAWE

Osposobuvaweto na kolovozite se vrшi
vo zavisnost od vremenskite uslovi i
toa:

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

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

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

Na~inot na organizacija  go vrшi
Direktorot na JP „Turija“ Vasilevo, po
naredba na Gradona~alnikot na opшtina
Vasilevo.

6. FINANSISKI SREDSTVA
POTREBNI ZA PODGOTOVKA I

REALIZACIJA NA PROGRAMATA

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

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

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

7.   IZVRШUVAWE NA PROGRAMATA I
NADZOR

Izvrшuvaweto na Programata go vrшi
opшtina Vasilevo preku JP "Turija"
Vasilevo.Nadzor vrz izvrшuvaweto na
programata vrшi Gradona~alnikot na
opшtina Vasilevo.

8.  JAVNI ODREDBI

Ovaa Programa vleguva vo sila vednaш
po usvojuvaweto od Sovetot na opшtina
Vasilevo, a ќe se objavi vo „Slu`ben
glasnik na OV“.

Бр.08-3764/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р
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* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Заклучокот за za
usvojuvawe na Деловникот за работа на Совет на
млади на Општина Василево, шto Sovetot na
opшtina Vasilevo go donese na sednicata
odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3765/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

        Врз основа на член 36 став 1 точка 1 od
Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben
vesnik na RM“ br.5/02),член 21 од Статутот на
општина Василево („Службен гласник на ОВ“
br.04/03,08/06 и 09/10  ), Sovetot na opшtina
Василево na својата редовна sednica одржана
на 13.11.2015 година ја  donese следната

ЗАКЈУЧОК
за усвојување  на Деловникот

за работа на Совет на млади на Општина
Василево

 1.Сe усвојува Деловникот за работа на Совет на
млади на Општина Василево бр.02-3711/1 од
12.11.2015.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Деловникот
за работа на Совет на млади на Општина
Василево

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

Бр.08-3765/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката za
определување  организатор на ,,Новогодишно-
Божиќниот турнир’’ Василево 2015/2016
година, шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den
13.11.2015 година.

Бр.09–3766/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр 5/02) и член 21  од Статутот
на Општина Василево („Slu`ben glasnik na
OV“ br. 04/03, 08/06 i 09/10), Советот на
својата редовна седница одржана на 13.11.2015
година  ја донесе следната

ODLUKA
za определување  организатор на

„Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево
2015/2016 година

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na opшtina

Vasilevo go opredeluva Sovetot na mladi
na op{tina Vasilevo за организатор на
„Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево
2015/2016 година .

^len 2
Општина Василево е покровител на

„Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево
2015/2016 година и согласно Програмата за
спорт и рекреација соодветно ќе го помогне
истиот.
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^len 3
Sovetot na mladi na op{tina

Vasilevo е должна да достави детален
Извештај за начинот на кој ќе се спроведе и
организира „Новогодишно-Божиќниот турнир“
Василево 2015/2016 година.

^len 4
Sovetot na mladi na op{tina

Vasilevo се обврзува да го организира
„Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево
2015/2016 година во спортски дух и согласно
сите важечки законски прописи во Република
Македонија.

^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila со

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

Бр.08-3766/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р

* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката за
odobruvawe na finansiskи средства на
Струмичка Православна Епархија -Црковен
одбор Пиперево, шto Sovetot na opшtina
Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na
den 13.11.2015 година.

Бр.09–3767/2       Општина Василево
17.11.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 43 od Statutot na opшtina
Vasilevo  („Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo“ br.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 13.11.2015 година ја donese
следната,

ODLUKA
za odobruvawe na finansiskи средства на
Струмичка Православна Епархија -Црковен

одбор Пиперево

~len 1
                   So ovaa Odluka Советот на
opшtina Vasilevo odobruva finansiski
sredstva vo iznos od 10.000,00 denari на
Струмичка Православна Епархија – Храм
Св.Великомаченик Ѓорѓи -Црковен одбор
Пиперево.

~len 2
                    Sredstvata utvrdeni vo ~len 1 se
odobruvaat na Струмичка Православна
Епархија – Храм Св.Великомаченик Ѓорѓи -
Црковен одбор Пиперево за инвестирање во
проширување на Храмот Св.Великомаченик
Ѓорѓи во с.Пиперево и средствата да се уплатат
на жиро сметка бр. 370041200144457 депонент
Еуростандард Банка.

~len 3

Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2015 godina

~len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na objavувањето  vo Slu`ben glasnik
na Opшtina Vasilevo.

Бр.08-3767/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р
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* *  *

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

R E Ш E N I E

Se proglasuva Одлуката за
одобрување на помош во градежни материјали
на Црковниот одбор  од с.Радичево, шto
Sovetot na opшtina Vasilevo go donese na
sednicata odr`ana na den 13.11.2015 година.

Бр.09–3768/2       Општина Василево
17.11.2015г.    Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1
od Zakonot za lokalna samouprava
(„Slu`ben vesnik na RM“ br.5/02) i ~len 21
став 1 точка 43 od Statutot na opшtina
Vasilevo („Slu`ben glasnik na Opшtina
Vasilevo“ br.04/03 и бр.08/06), Советот на
општина Василево na svojata redovna sednica
одржана на 13.11.2015 година  ја donese
следната,

ODLUKA
za odobruvawe na помош во градежни

материјали на Црковниот одбор на с.Радичево

~len 1
                   So ovaa Odluka Советот на
opшtina Vasilevo odobruva помош во
градежни материјали vo iznos od 10.000
denari на Црковниот одбор на с. Радичево  .

~len 2
Помошта utvrdenа vo ~len 1 se

odobruvaat na Црковниот одбор на с. Радичево

zaради доизградба црквата св.Илија во
црковниот двор во с. Радичево.

~len 3
                    Finansiskite sredstva ќe se
obezbedat od Buxetot na opшtina Vasilevo
za 2015 godina

~len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila od

denot na donesuvaweto a ќe se objavi  vo
Slu`ben glasnik na Opќtina Vasilevo.

Бр.08-3768/1       Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
 Василево Душко Атанасов  с.р


