
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 Програмата за изработка на урбанистички планови во 
Општина Василево за 2023 година 

 
Се објавува Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина 

Василево за 2023 година, донесена на седница на Советот на Општина Василево, одржана 
на ден 11.12.2022 година. 

 

 08-1784/2                                                                              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 изработка на урбанистички планови во Општина Василево за 2023 
година 

 
 

Годишната програма за изработка на урбанистички планови на општина Василево за 
2023 година претставува основа за изработка и донесување на Урбанистички планови 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. 
 
Планирани активности 
 
1. Урбанистичко планирање 500.000 денари 
 

1. Во текот на 2023 година во општина Василево ќе се изработат следните 
урбанистички планови: 
1.1  Урбанистички план за населено место Василево 200.000 денари; 
1.2 Урбанистички план за населено место с.Пиперево 200.000 денари; 
1.3 Урбанистички   план   вон   населено   место  Добрашинци  кај брана Турија 



1.4 Изработка на локална урабнистичко планска документација  за  дел  од  КП  
бр.965  м.в Бозгалек во КО Нова Маала; 

1.5 Изработка на Детален Урбанистички план за КП бр.2382 КО Василево; 
1.6 Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1671/1 

и КП бр.1695 КО Василево ВОН Г.Р.; 
1.7 Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1123, 

КП бр.1854, КП бр.1859 и КП бр.1855 сите во КО Владевци вон г.р. 
1.8 Изработка на локална урабнистичко планска документација за КП бр.1671/1 

и КП бр.11695 сите во КО Василево 
1.9 Изработка на локално урбанистичко планска документација за КП 1006, КП 

1003 и КП 1004 сите во КО Добрашинци вон г.р. со намена Г – производство, 
дистрибуција и сервиси. 

1.10 Измена и дополнување на УПВНМ за изградба на стопански комплекс 
за откуп, складирање, преработка и дистибуција на земјоделски производи на 
м.в.Гладно Поле, КО Градошорци, Општина Василево; 

1.11 Изработка на ЛУПД за КП 494 КО Доброшинци вон град со намена Е 
поднамена Е-2; 

1.12 Изработка на урбанистички проект вон населено место со намена Е 
Површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет 1MW, на дел 
од КП 982 КО Добрашинци вон г.р., Општина Василево 

1.13 Изработка на урбанистички проект вон населено место со намена Е 
Површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет 1MW, на дел 
од КП 538 КО Добрашинци вон г.р., Општина Василево 

1.14 Изработка на урбанистички проект вон населено место за изградба на 
објекти со намена лесна градежна индустија со производство на градежни 
елементи и производство на погони и бази за производство на сфалт и бетон 
на КП 1003, КП 1004 и КП 1006 КО Добрашинци вон г.р., Општина Василево 

1.15 Изработка на урбанистички проект за инфраструктура со намена 
изградба на туристичка населба за развој и заштита на простор и рекреација 
на историски локалитет на браната “Турија” КО Доброшинци,100.000 
денари. 

1.16 Изработка на урбанистички проект вон населено место со намена е 
површински соларни и фотофолтаичнио електрани со капацитет 2 MW на дел 
од КП965 КО Нова Маала. 

1.17 Изработка на урбанистички проект вон населено место со намена е 
површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет 1 MW на дел 
од КП 567 КО Доброшинци вон гр. 

1.18 Изработка на урбанистички проект вон населено место со намена е 
површински соларни и фотофолтаични електрани со капацитет 1 MW на дел 
од КП 408/2 КО Нова Маала 

1.19 Изработка на урбанистички проект ВОН ОПФАТ за КО Ангелци 
1.20 Изработка на урбанистички проект за разработка на урбанистички 

план за село за КП 407/2 со намена В2-здраствена и социјална заштита од 



урбанистички план за населено место Ангелци и Градошорци,КО 
Градошорци вон град,Општина Василево. 

1.21 Изработка на урбанистички проект за вон опфат на урбанистички план 
на дел од КП бр.960,дел од КП 2135/1 и дел од КП 2135/2 КО Доброшинци-
ВОНГРАД со намена В5.2-Џамија. 

1.22 Изработка на Урбанистички проект за разработка на урбанистички 
план за село – формирање на ГП1 од КП 407/1 и КП 407/2 со намена В2-
Здраствена и социјална заштита од урбанистички план за населено место 
Ангелци и Градошорци ,КО Градошорци Вон град,Општина Василево. 

 
 
2. Финансирање 
 
Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18  ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина Василево. Средствата за активностите предвидени 
воточка 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22  немаат 
финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2023 година и истите ќе се 
обезбедат од физички лица кои се подносители на барањето. 
 
3. 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 и ќе се применува од наредниот ден од денот на  
објавувањето во “Службен  гласник  на Општина Василево”.  
 
  08-1784/1                                                                          Совет на Општина Василево 

12.12.2022 г.                                                                        Претседател     
                                                                                                         Ристо Делијанов 
   
                         
 


