
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст 
("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина 
Василево донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во 
Општина Василево за 2023 година 

 

Се објавува Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во 
Општина Василево за 2023 година, донесена на седница на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 

 

  08-1781/2                                                                           Општина Василево 
12.12.2022 г.                                                                        Градоначалник 

                                                                                                       Славе Андонов 
 

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник 
на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево на својата редовна 
седница одржана на ден 11.12.2022 година ја донесе следната:  

 
П Р О Г Р А М А 

за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во Општина Василево за 
2023 година 

 
1.Вовед  
Во програмата изградбата и реконструкцијата на системите за водоснабдување како 

дел од надлежноста за комунални дејности за 2023 година предвидени се одредени 
активности за кои ќе бидат обезбедени средства преку трансфери од страна на пооделни 
министерства и од сопствени приходи во буџетот за 2023 година.  

Општина Василево треба да ги презема потребните активности преку програмата 
ЈГ.Реконструкција на системи за водоснабдување во општина Василево  

 
-Реконструкција на водоводна мрежа во сите населени места во висина од 500.000 

денари, 
-Реконструкција на систем за водоснабдување во с.Седларци во висина од 400.000 

денари 
  -Изградба на систем за водоснабдување во с.Висока Маала во висина од 1.000.000 
денари 

-Изградба на нова филтер станица с.Нова Маала, с.Доброшинци и с.Чанаклија  
Вкупно: 1.900.000 денари. 



 
 2.Извршување на Програмата и надзор  
Извршувањето на програмата ќе се реализира преку ЈПКД “Турија” Василево и 

други градежни оперативи во договор по спроведена тендерска постапка. 
 Надзор над извршувањето на Програмата ќе врши Одделение за комунални работи, 

уредување на градежно земјиште и Локален Економски Развој при општина Василево и 
избран надзорен орган. 

 
  3.Oваа Програма се доставува до ЈПКД “Турија” Василево за опфаќање во 
нивните програми и преземање мерки од нивна надлежност. 
 

 4.Оваа програма стапува во сила веднаш по објавување во Службен гласник 
на општина Василево.   

 
08-1781/1                                                                 Совет на Општина Василево 
12.12.2022 г.                                                              Претседател                                              

                                                                                              Ристо Делијанов 
                          


