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Почитувани сограѓани,
Реализацијата на секоја идеја, секој 
проект, секое ново дело е  камче во 
мозаикот наречен Општина Василево 
-   м о з а и к  к о ј  е  р е з у л т а т  н а  
максимални залагања, ангажирање  
н а  с и т е  п о т е н ц и ј а л и ,  м н о г у 
креативност и целосна посветеност 
во исполнувањето на целите и 
поставените задачи. 
Конкретни дела е максимата од која 
н е м а  о т с т а п к и ,  м а к с и м а  ко ј а 
гарантира успешна реализација на 
започнатите активности, која 
гарантира видливи  резултати од кои 

бенефит  имаат сите граѓани во заедницата.
Резултатите постигнати во изминатите четири години во вид на реализирани проекти, 
како што се реконструкции, изградби, асфалтирања, урбанизации, организација или 
поддршка на одредени настани и манифестации, видливи се во сите населени места на 
општина Василево. 
Ова се проекти произлезени од потребите на сите граѓани на општина Василево, проекти 
во функција на подобрување на секојдневието на целокупното население на оваа општина а 
кои се во рамки на нашите можности и законски надлежности.
При приоретизирањето на проектите за реализација појдовна основа беше перципирањето 
на општина Василево како рурална општина со обележја на урбана, општина во која 
граѓаните ги задоволуваат потребите од современиот начин на живот, општина на 
задоволни граѓани.
Во изминатите четири години приоритет имаа токму потребите кои значат подобро 
секојдневие за граѓаните а  истите како такви се идентификувани во непосредна 
комуникација со граѓаните на средбите во населените места.  Идеите  од овие средби се 
преточени во проекти и реализирани во пракса а информациите за нив, комплетирани со 
најбитните детали и дополнети со фотографии  поместени се на страниците што 
следуваат. 
Со гордост можам да констатирам дека реализираното  во претходните четири години е 
показател на сериозниот пристап кон работата на сите вработени во општината, на 
членовите на општинскиот Совет и на сите партнери кои учествуваа во реализацијата на 
нашите активности како и на успешното раководење и менаџирање со сите процеси и 
активности кои се во надлежност на локалната самоуправа.
Континуитетот во развојот на општина Василево треба да продолжи и во иднина, а 
единица мерка за успех, како и досега да биде квалитетот на животот на сите граѓани на 
општина Василево.
Со почит,

Општина Василево
     Градоначалник, 
    Ванчо Стојанов
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Пуштањето во употреба на системот за водоснабдување на населеното место Чанаклија беше 
прв во низата на успешно реализирани проекти кои следуваа во наредниот период.

Капацитет: 160 домаќинства
Буџет:  25 000 000 денари од  кои  20 000 000 ден.   кредитно  задолжување  од  Светска  банка и 
5 000 000 сопствено учество.

Општина Василево континуирано вложува во образованието, како област чија улога е 
клучна во развојот и формирањето на младите личности.
Стварањето подобри услови за одвивање на воспитно образовниот процес е стварање на 
траен капитал, чиј бенефет ќе се рефлектира во годините што ќе дојдат.  
Вложувањето во образованиоето е вложување во иднината.  
Во периодот 2013 - 2017 повеќе училишта го заменија стариот начин на греење со нов, 
посовремен. Печките на дрва се заменти со систем за парно греење, во некои училишта 
направена е реконструкција а во ООУ "Гоце Делчев" , Василево, целосно се реконструирани 
тоалетите.

Реконструкција на покрив на ПУ"Атанас Нивичански" , Чанаклија

Реконструкцијата опфаќа промена на кров, санацијана тавани и поставување на 
громобранска инсталација

Буџет: 561 095 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево
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Реконструкција на ПУ"Гоце Д елчев", Радичево 

Реконструкцијата опфаќа промена на кров, промена на столарија и поставување 
громобранска инсталација

Буџет: 26 500 евра
Средствата се обезбедени од Сокотаб и Филип Морис преку МЦМС

Парно греење во училиштата во Чанаклија, Дорошинци и Нова Маала

Средствата се обезбедени од Министерството за образованио и наука на Р.Македонија
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Парно греење во ОУ"Гоце Делчев во с. Радичево

Буџет: 740 000 денари
Средствата се обезбедени од Сокотаб Битола преку МЦМС

Реконструкција на тоалети во ООУ "Гоце Делчев" Василево

Буџет: 1 100 000 ден.
Средствата се обезбедени од Сокотаб Битола преку МЦМС 

Спортот и рекреацијата беа постојано во фокусот на активностите на локалната самоуправа 
во периодот 2013 - 2017 година. Вложувањето во спортската инфраструктура резултираше со 
популаризарање на спортот меѓу граѓаните во сите населени места чиј резултат се и 
неколкуте нови турнири во мал фудбал: Илинденски турнир во с. Радичево, Курбан- Бајрам 
турнир и Спасовденски турнир во с. Ангелци. Паралелно со овие општината континуирано 
продоолжи со поддршката на постојните спортски настани: турнир во мал фудбал во 
Чанаклија, турнири во одбојка во Сушево и Нова Маала, турнир во кошарка во Владиевци, 
Новогодишно-Божиќен и Велигденски турнир во мал фудбал во Василево, Маморијалниот 
турнир во мал фудбал Ч`крче во Пиперево, Ѓурѓовденски коњски трки и влечењето трупци со 
коњ во Василево и Меѓународниот турнир во стрелање глинени мети. 
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 Во овие четири години изградени се пет нови игралишта

Одбојкарско игралиште во Нова Маала

Буџет: 590 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Дупло тениско игралиште во АнгелциДупло тениско игралиште во Ангелци

Инвеститор: Агенција за млади и спорт на Р.Македонија
Буџет: 10 382 140 ден.

Повеќенаменско игралиште во Ангелци

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Повеќенаменско игралиште во Седларци

Повеќенаменско игралиште во Дукатино

Буџет: 2,5 милиони денари. 
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Димензии: 42х26 м
Буџет: 3 094 112 ден.

Средствата се обезбедени од 

На листата на приоритети во кои општина Василево инвестираше преку конкретни проекти  
занчајно место имаа  социјалната и детската заштита.  Секојдневно општината обезбедува 
и транспортира 50 топли оброци за граѓаните на кои тоа им е неопходно. Голем број граѓани 
на кои од различни причини им беше неопходна финансиска помош, побараа и од општината 
добија помош. Финансиската поддршка не изостана ниту за правните лица, кои реализираа 
активности од општ интерес за целата заедница. 
Решено е и прашањето со згрижување и на најмалите граѓани. Започна со работа првата 
детска градинка во Василево, "Прва радост".

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Изградба на детска градинка во Василево

Kапацитет 60 деца, Буџет: за градежните работи 180 000 евра обезбедени од ИПА Програмата 
за прекугранична соработка меѓу Р.Македониј и Р.Бугарија, 

за опрема 3,5 милиони денари 
обезбедени од Министерството за труд и социјална политика.

Површина: 910 м2
Буџет: 800 000 денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Културата како сфера на општественото живеење е надлежност на општината која не 
изостана од проектите, плановите и програмите на општина Василево.
Поддршка добија сите културни манифестации и настани кои се негуваат во населените 
места на општина Василево. Под покровителство на локалната самоуправа секоја година се 
одржуваат Ѓурѓовденските средби во Едрениково и манифестацијата Ден на празот во с. 
Градошорци. За периодот 2016 - 20120 донесена е и Стратегија за развој на културата и 
уметноста во општина Василево. Делумно реновирање извршено е на Домот на културата во 
Радичево и Домот на културата во Василево

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Реновирање на Домот на културата во с. Радичево

Буџет: 150 000 ден.
Средствата се обезбедени од буџетот на општина Василево

Реновирање на Домот на културата во Василево

Буџет: 160 000 ден.
Средствата се обезбедени од буџетот на општина Василево

Во текот на сите четири години општината презема активности за заштита на животната 
средина и природата и активности за оплеменување на населените места. Општина 
Василево активно се вклучува во сите национални еколошки акции "Ден на дрвото - засади ја 
својата иднина" и "Македонија без отпад", а населените места Василево и Градошорци добија 
паркови.
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Парк на влезот во с. Василево

Површина: 1400 м2
Буџет: 1 800 000 денари од кои:

80% се од Биро за регионален развој преку Програмата за развој на подрачја со 
специфични развојни потреби

20% се од Буџетот на Општина Василево

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017

13



Парк во с. Градошорци

Буџет: 725 000 ден од кои 615 000 ден. од БРР и  110 000 ден.  од општина Василево , 
површина: 340 м2

Во функција на заштитата на животната средина, подобрување на квалитетот на животот на 
граѓаните, општина Василево започна со изградба на канализациона мрежа. 
Створени се услови за приклучување на канализација на жителите на Пиперево и Ангелци 
и дел од објектите во индустриската зона, додека во некои места на општината изграден е 
дел од примарната мрежа. Заради заштита и намалување на последиците од поплави во 
населеното место Сушево изграден е поројот. 

Сушевски порој

Должина 1 190 м.
Вкупен буџет: 20 640 352 ден. од кои 80% се обезбедени од АФПЗРР и 20 % од општинскиот 

буџет

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017

14



Изградба на систем за фекална канализација на општина Василево 
(главен колектор за Василево, Ангелци и Градошорци)

Должина на главен колектор: околу 4 500 м.
Должина на К1 Ангелци: околу 7 900 м.

Буџет: 29 000 000 ден.
Средствата се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски од Европската 

инвестициона банка. 

Изградба на фекален канализационен систем во с. Ангелци

Колектор К2
Должина: 2363м

Буџет: 6 323 516 ден. од кои
5 358 912 ден. од АФПРЗ и

964 604 од Буџетот на О.Василево
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Фекален канализационен систем во н.м Пиперево

Колектор К0:
Должина: 659 м.
Буџет: 3 055 712 ден. од кои
2 589 586 ден. од АФПРЗ и
466 125 ден.од Буџетот на О.Василево

Колектор К3
Должина: 4259 м.
Буџет: 12 946 241 ден. од кои
10 971 391 ден. од АФПРЗ и
974 850 ден. од Буџетот на О.Василево

Канализација Владевци

Должина: 611 метри
Шахти: 17

Вкупен буџет:  1 349 424 ден. од кои 80% се обезбедени од АФПЗРР и 20 % од општинскиот 
буџет

Патната инфраструктура како своевеиден крвоток на општината има клучна улога во 
севкупниот развој на општината. Следствено на тоа во изминатиот четиригодишен период  
најголем број од реализираните проекти се од областа на патната инфраструктура. Повеќе 
населени места добија нови асфалтирани улици, дел од улиците се реконструирани, а 
изградени се и локални патишта за меѓусебно поврзување на населените места.  Заради 
зголемена безбедност во сообраќајот осветлен е магистралниот пат на потегот крстосница 
Василево - клучка Доброшинци.  

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Панелно осветлување на дел од магистралниот пат М-6

Инвестицијата е на Агенцијата за државни патишта

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

Асфалтиран дел од локален пат Чанаклија - Нова Маала

Должина: 1,3 км
Ширина: 5 м.

Средствата ги обезбеди Агенцијата за државни патишта
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Реконструкција на локален пат Радичево Дукатино

Должина: 2,7 км
Буџет: 18 000 000 ден.

Средствата се обезбедени од Агенција за државни патишта

Асфалтиран локален пат Добрашинци - Висока Маалa

Должина: 1400 м.
Ширина: 4 м. Со банкини од по 1 м. од двете страни

Буџет: 200 000 евра
Реализацијата е преку Агенција за државни патишта на РМ
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ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И МОСТОВИ

Асфалтирана дел од главната улица во Сушево

Должина: 100 м
Средствата се обезбедени од општинскиот буџет

Асфалтирана улица во с. Радичево

Должина:340 м.
Ширина: 3,2 м.

Буџет: 1 400 000 ден.
Средствата се обезбедени од општинскиот буџет
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Асфалтирана улица во с. Нова Маала (од центарот до црквата)

Должина: 300 м.
Буџет: 1 400 000 ден.

Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Асфалтирана ул.6 во Градошорци

Должина: 400 м
Ширина: 5м. 

плус  банкини од по еден метар со 
изведена канализациона мрежа за опфат на  

атмосферските  води
Буџет: 3 700 000 ден. 
од кои 2 400 000 ден. 

грант од Светска банка и
1 300 000 ден. од 

општинскиот буџет
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Реконструкција и ревитализација на улица во Пиперево со пешачка патека и  
изградба на атмосферска канализација

Должина на улица 775 м.
Ширина на улица: 5 м.

Должина на атмосферска канализација: 1782 м.
Буџет: 11 274 889 ден. од кои

9 554 991 ден. од АФПРЗ и
1 719 898 ден. од Буџетот на О.Василево

Асфалтирана улица во село Добрашинци

Должина: 109 м
Ширина: 4 м.

Буџет: 633 858 ден. од кои
537 168 ден. од АФПРЗ и

96 690 ден. од буџетот на О.Василево
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Изградба на улица во с. Дукатино за пристап до манастирски комплекс

Асфалтирање на улица во с. Радичево

Должина: 500 м.
Буџет: 3 400 000 ден. од АФПЗРР, 

600 000 ден. од Буџет на О.Василево

Должина: 215 метри
Ширина: 4 метри

Буџет: 900 000 денари
Изведувач: "Жикол", Струмица

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Асфалтирани улица 1 и улица 2 во с. Градошорци

Улица 1: должина 95 м. ширина 3 метри
Улица 2: должина130 м. ширина 3 метри

Вкупен буџет: околу 850 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Улица и плато пред училиште во Нова Маала

Улица: должина: 240 метри
Плато пред училиштето: површина: 222 м2

Вкупен буџет: 1 800 000 ден
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Улица во с. Седларци

Должина: 500 метри,
Ширина: 3,8 метри

Буџет: околу 2 000 000 ден.  Средствата се обезбедени 
од  Буџетот на општина Василево

Улица во Василево за пристап до регионален пат Василево - Струмица

Должина: 115 метри, 
Ширина: 5 метри

Буџет: околу 550 000  ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Улица во с. Доброшинци

Должина: 210 метри
Ширина: 4 метри

Буџет: околу 1 000 000 денари од кои 850 000 ден. од АФПЗРР 
и околу 150 000 ден. од општинскиот буџет

Должина: 370 м
Ширина: 4 м

Вкупен буџет: 2 200 000 ден. од кои
- 1 000 000 ден од АФПЗРР и

- 1 200 000 ден. од општинскиот буџет

Улица во с.Василево за пристап кон земјоделско земјиште

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Улица во с. Владевци

Должина; 400 м. 
Ширина 4м. 

Буџет: 2 400 000 ден. - средствата се грант обезбеден од Европската унија преку ИПА 
претпристапните фондови, а истите се администрираат според правилата на Светска банка. 

Улица во с. Ангелци за пристап кон црква

Должина: 200 м
Ширина: 6 м.

Вкупен буџет: 1 700 000 ден.од кои:
- околу 1 450 000 ден. од АФПЗРР и  250 000 ден. од општинскиот буџет

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Улица покрај Сушевски порој

Изградба на потпорен ѕид во с. Требичино

Должина: 1 190 м
Ширина: 5м + 1,5 м. тротоар

Вкупен буџет: 13 608 345 ден. од кои:
-  80% се обезбедени од АФПЗРР и 

- 20 % од општинскиот буџет

Буџет: 110 000 ден. 
Средставата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017

27



Партерно уредување на плоштад во с. Радичево

Изградба на мост на Новомаалска река

Површина: 650 м2
Буџет: 886 239 ден

Средствата се обезбедени од општинскиот Буџет

Буџет: 964 000 ден.
Средствата се обезбедени од АФПЗРР

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Изградба на мост на Новомаалска река за пристап до црква

Буџет: 1 600 000 ден. од АФПЗРР и 300 000 ден. од Буџет на О.Василево

Мост во Сушево на Сушевски порој

Димензии: 6х10 м.
Буџет: 1 370 602 ден. 
Средствата се обезбедени од Бирото за регионален развој, Министерство за локална 
самоуправа

Тргнувајќи од фактот дека стварањето услови за економски развој во основа значи  
стварање услови за подобар живот во местото на живеење, општина Василево особено 
внимание посвети на развојот на индустриските зони како генератори на нови работни 
места. Стварањето на комунална структура внатре во зоните е еден од  клучните 
фактор за нивниот развој.105,5 ха и тоа: 
КО Василево - 21 ха
КО Градошорци - 67 ха
КО Градошорци - нова индустриска зона - 10 ха
КО Градошорци (на патот кон Доброшинци) - 4,5 ха
КО Владевци- 3 ха

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Изградени се околу 80 објекти  од кои најголемиот број се  во функција на развојот на 
агросекторот. Овие стопански капацитети вработуваат околу 400 граѓани, чиј број варира во 
зависност од сезоната која ги диктира потребите од ангажирање на работна рака.

Во периодот 2013 - 2017 година во индустриската зона КО Градошорци асфалтирани се 
неколку улици.

Асфалтирана дел од ул.3 во индустриска зона КО Градошорци

Должина: 200 м.
Ширина: 5 м.

Буџет: 1 250 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Асфалтирани дел од улица 4 и улица 10 во индустриска зона  

Улица 4: должина 265 м. ширина 6 метри
Улица 10: должина190 м. ширина 6 метри

Буџет: околу 3 000 000 ден.
Средствата се обезбедени од Буџетот на О.Василево

Улица 5 во Индустриска зона, КО Градошорци

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Должина: 600 метри, 
Ширина: 3,8 метри

Буџет: околу 12 000 000 ден.  од кои:
-10 000 000 ден. од АФПЗРР и 

- околу 2 000 000 од Буџетот на општина Василево

Како последни во овој отчет но не и последни по важност и значење,  Ве информираме и за 
реализираното во областа на урбанистичкото планирање.  Урбанистичките планови се 
основа  за планскиот развој на нашите населени места и развој и планирање на стопанскиот  
развој на општината преку планирана урбанизација на формирање на индустриски зони.

Урбанистичко планска документација за нова индустриска зона во КО Градошорци
Површина 6,7 ха
Буџет: 1 000 000 ден.
Локација: м.в Гладно поле, во насока на населено место Доброшинци спроти поранешен 
мотел Карбино

Урбанистичко планска документазција за изградба на фотоволтаични системи
Површина: 10,5 ха
Локација: во близина на Нова Маала

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Во изминатте четири години, при планирањето на сите активности и одредувањето на 
приоритетите клучен беше гласот на граѓаните. Нивната волја, нивните потреби и идеи беа 
генератори на она што е општина Василево денес.  Учеството на граѓаните во целокупниот 
процес на планирање на развојот на општина Василево беше гаранција за транспарентното 
работење. Показател плус дека изминатите четири години општина Василево работи отчетно 
и со партиципативно учество во планирањето и одлучувањето на граѓаните е буџетскиот 
форум одржан во 2016 година, каде граѓаните учествувајќи во форумските сесии  
најнепосредно учествуваа и во креирањето на општинскиот Буџет за наредната 2017 година. 
Буџетскиот форум општина Василево го реализираше во соработка Швајцарската агенција за 
развој и соработка (SDC) и Единицата за координација на форумите (ЕКФ).

Отчет за релизираните дела на градоначалникот на општина Василево за периодот 2013-2017
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Почитувани сограѓани!

На крајот од овој отчет сакам да Ви се заблагодарам за укажаната доверба  токму јас да бидам 
на чело на општина Василево,  да ги менаџирам општинските работите и во пракса, на дело и 
преку конкретни проекти да ги реализирам  потребите на граѓаните во сите населени места 
на нашата општина Василево.

Со почит,

Општина Василево
     Градоначалник,
      Ванчо Стојанов 
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