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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 О пштина 
Василево донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За објавување на Одлуката за 
утврдување приоритет на проект 
– Изградба на пристапен пат за 

пристап до земјоделско земјиште 
– КРАК 3 во Н.М. Василево 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување приоритет на проект – 
Изградба на пристапен пат за 
пристап до земјоделско земјиште – 
КРАК 3 во Н.М. Василево, донесена 
на Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
07.07.2022 година. 
 
  08-1146/2      Општина Василево 
08.07.2022         Градоначалник 
   година            Славе Андонов 
 
 
    -------------------------------------- 
 

 

Советот на Општина 
Василево врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр 05/02 ) и 
член  член 22 од Статутот на 
Општина Василево-Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево“бр. 12/2020), ја донесе 
следната: 

ОДЛУКА 

за утврдување приоритет на 
проект – Изградба на пристапен 

пат за пристап до земјоделско 
земјиште – КРАК 3 во Н.М. 

Василево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука 
Градоначалникот на Општина 
Василево го утврдува проектот за 
изградба на пристапен пат до 
земјоделско земјиште  во Н.М. 
Василево – Крак 3, како приоритет 
на проект за доставување на барање 
до Агенцијата за финансиска 
подршка во земјоделството и 
руралниот развој за користење на 
финансиски средства од Програмата 
за финансиска подршка на 
руралниот развој за 2022 година. 

 

Член 2 

Оваа Одлука се доставува со 
поднесувањето на барањето до 
Агенцијата за финансиска подршка 
во земјоделството и руралниот 
развој за користење на финансиски 
средства од Програмата за 
финансиска подршка на руралниот 
развој  2022 година заради нејзина 
реализација, врз основа на Јавен 
повик бр. 09/2022 за доставување на 
барања за користење на средства по 
мерка 124 од Програмата за 
финансиска подршка на руралниот 
развој за 2022 година. 

 

Член 3 

Носител на барањето до 
Агенцијата за финансиска подршка 
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во земјоделството и руралниот 
развој за користење на финансиски 
средства е Општина Василево. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила 
од денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Службен гласник на 
Општина Василево. 

  08-1146/1       Совет на Општина  
 08.07.2022          Василево 
   година            Претседател 
                        Ристо Делијанов 
 
 

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 Одлуката за 
давање согласност за намената на 

инвестицијата 

 

Се објавува Одлуката за 
давање согласност за намената на 
инвестицијата, донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 07.07.2022 година. 

 

  08-1147/2    Општина Василево 
08.07.2022      Градоначалник 
  година          Славе Андонов 
 
  --------------------------------------- 
 
Советот на Општина Василево врз 
основа на член 36 од законот за 

локална самоуправа ( Службен 
весник ба РМ бр 05/02) и член 22 од 
Статутот на Општина Василево – 
пречистен текст (Службен гласник 
на општина Василево бр.12/2020), ја 
донесе следната:  
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за намената 

на инвестицијата 
 

Член 1 
 

 Со оваа одлука Советот на 
Општина Василево дава согласност 
за намена на инвестицијата со цел 
реализација на проектот: Изградба 
на пристапен пат за пристап до 
земјоделско земјиште – КРАК 3 во 
Н.М Василево, општина Василево 
преку Програмата за фифнансиска 
поддршка на руралниот развој за 
2022 година во мерка 124 – 
инвеститции во инфраструктура 
заразвој на земјоделство, шумарство 
и водостопанство и заштита од 
приридните непогоди, подмерка 
124.3 – пристап до земјоделско 
земјиште. 
 

Член 2 
 

Оваа одлука влегува во сила веднаш 
по објавувањето во Службен 
гласник на општина Василево. 
 
  08-1147/1     Совет на Општина  
 08.07.2022         Василево 
    година          Претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
 

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) 
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Градоначалникот на Општина 
Василево донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
    За објавување на Одлуката за 

измена на распоредот на средства 
на Буџетот на Општина Василево 

за 2022 година 

 

 
 
 

 
 
 

          
 
 

Се објавува Одлуката за 
измена на распоредот на средства на 
Буџетот на Општина Василево за 
2022 година, донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 07.07.2022 година. 

  08-1148/2     Општина Василево 
08.07.2022        Градоначалник 
  година            Славе Андонов 
 
------------------------------------------   
 



    Br.08    Slu`ben glasnik na Op[tina Vasilevo                   11 Јули 2022г. 
 
 

 5 

 
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 Одлуката 
за проширување на средства на 

Буџетот на Општина Василево за 
2022 година 

 
 

 
 
 
 

Се објавува Одлуката за 
проширување на средства на 
Буџетот на Општина Василево за 
2022 година, донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 07.07.2022 година. 

 
 

  08-1149/2    Општина Василево 
 08.07.2022      Градоначалник 
    година        Славе Андонов 
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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 измена на 

Програмата за изградба на 
системи за одведување и 

пречистување на отпадни води во 
општина Василево за 2022 година 

 
Се објавува Програмата за 

измена на Програмата за изградба на 
системи за одведување и 
пречистување на отпадни води во 
општина Василево за 2022 година, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
07.07.2022 година. 

 
  08-1150/2     Општина Василево 
 08.07.2022       Градоначалник 
   година           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 
07.07.2022 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

за измена на Програмата за 
изградба на системи за 

одведување и пречистување на 

отпадни води во општина 
Василево за 2022 година 

 
Член 1 

 
Во Програмата за 

изградба на системи за 
одведување и пречистување на 
отпадни води во општина 
Василево за 2022 година се врши  
измена и тоа: 

 
- во член 1 став 1 алинеа 1 - 

Буџет на општина Василево со 
износ од 1.750.000 денари се 
заменува со  износ од 4.750.000 
денари. 

 
- во член 1 став 2 алинеа 1 – 

Изградба на фекална канализација-
крак во с. Василевово висина од 
1.000.000 денари се заменува со 
износ од 4.000.000 денари. 

- Во членот 1 ставот 2 
вкупниот износ се менува од 
1.750.000 денари на износ од  
4.750.000 денари. 

 
Се друго во Програмата за 

изградба на системи за одведување 
и пречистување на отпадни води во 
општина Василево за 2022 година 
останува непроменето. 

 
                              Член 2 

 
Оваа програма стапува 

во сила осмиот ден по 
објавувањето во Службениот 
гласник на општина Василево. 

 
   08-1150/1    Совет на Општина  
  08.07.2022       Василево 
    година         Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
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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 измена и 

дополнување на Програмата за 
изградба, реконструкција, 

одржување на локални патишта и 
улици за 2022 година 

 
Се објавува Програмата за 

измена и дополнување на 
Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување на 
локални патишта и улици за 2022 
година, донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 07.07.2022 година. 
 

 
   08-1151/2        Општина Василево 
  08.07.2022          Градоначалник 
    година              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 07.07.2022 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на 
Програмата 

за изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и 

улици за 2022 година 
  

Во Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување на 
локални патишта и улици за 2022 
година се врши  измена во Уводниот 
дел и тоа: 

- во алинеа 4 Буџет на 
општина Василево со износ од 
1.890.000 денари се заменува со  
износ од 5.505.334 денари. 

- се менува и Вкупно 
потребни финансиски средства од 
5.290.000 денари на  8.905.334 
денари. 
 Измена  во Програмата за 
изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и 
улици за 2022 година има во точка 
2. Изградба на улици и тоа: 

- Во алинеа 1 Улица во 
Пиперево 200 м --------  
600.000 денари се 
заменува со Улица во 
Пиперево 200 м ------  
1.220.000 денари. 

- Во алинеа 3 Улица во 
Сушево 50 м --------  
150.000 денари се 
заменува со Улица во 
Сушево 75 м ------  
543.000 денари. 

- Во алинеа 5 Улица во 
Радичево 200 м --------  
600.000 денари се 
заменува со Улица во 
Радичево 200 м ------ 
1.426.234 денари. 

- Во алинеа 6 Улица во 
Чанаклија 150 м --------  
450.000 денари се 
заменува со Улица во 
Чанаклија 150 м --------- 
888.100 денари. 

- Алинеа 7 Улица во 
Доброшинци 150 м -------- 
450.000 денари се Брише. 

- Алинеа 8 Улица во 
Владевци 100 м -------- 
300.000 денари се Брише. 

- Во алинеа 10 Улица во 
Седларци 80 м --------  
240.000 денари се 
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заменува со Улица во 
Седларци 160 м ------ 
1.020.000 денари. 

- Во алинеа 11 Улица во 
Градошорци 100 м --------  
300.000 денари се 
заменува со Улица во 
Градошорци 150 м ------ 
784.000 денари. 

Алинеа 9 станува алинеа 7, 
алинеа 10 станува алинеа 8 и алинеа 
11 станува алинеа 9. 

Дополнување на Програмата 
за изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и 
улици за 2022 година има во точка 
2. Изградба на улици и тоа: 

- По алинеа 9 се додава 
нова алинеа 10 која гласи: 

Улица во с. Едрениково 115 м --------
----704.000 денари и 

- По алинеа 10 се додава 
нова алинеа 11 која гласи: 

Улица во с. Ангелци 22 м ------------
120.000 денари 

Се друго во Програмата за 
изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и 
улици за 2022 година останува 
непроменето. 

Програмата влегува во сила 
од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина 
Василево. 

 
 08-1151/1     Совет на Општина  
08.07.2022           Василево 
  година            Претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
 

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 Одлуката за  
донесување на Урбанистички 

план за село Градошорци, 
општина Василево (плански 

период 2018-2028) 
 
 

Се објавува Одлуката за 
донесување на Урбанистички план 
за село Градошорци, општина 
Василево (плански период 2018-
2028), донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 07.07.2022 година. 

 
  08-1152/2     Општина Василево 
  08.07.2022     Градоначалник  
    година        Славе Андонов 
 
  --------------------------------------------  
 
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.05/02) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
07.07.2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за донесување на Урбанистички 

план за село Градошорци, 
општина Василево (плански 

период 2018-2028) 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се донесува 
Урбанистички план за село 
Градошорци, општина Василево 
(плански период 2018-2028) 

Урбанистичкиот план, во 
целост ги почитува одредбите на 
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Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен 
весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18), Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко 
планирање (Службен весник на 
Република Македонија, број 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 163/16, 
33/17 и 86/18) и Правилникот за 
поблиска содржина, форма и начин 
наобработка на генерален 
урбанистички план, детален 
урбанистички план, урбанистички 
план за село, урбанистички план вон 
населено место и регулациски план 
на генерален урбанистички план, 
формата, содржината и начинот на 
обработка на урбанистичко – 
плански документации и 
архитектонско – урбанистичкиот 
проект и содржината, формата и 
начинот на обработка на проектот за 
инфраструктура (Службен весник на 
Република Македонија, број 142/15), 
и други важечки прописи и 
нормативи од областа на 
урбанистичкото планирање. 

 
Член 2 

 
Просторот за кој се донесува 

Урбанистички план за селото 
Градошорци, Општина Василево, на 
подрачјето на КО Градошорци и КО 
Грдошорци вон г.р. e со површина 
на планскиот опфат која изнесува 
103.49 Хa. 

 
 

Член 3 
 

        Составен дел на оваа одлука е: 
-Конечниот  Урбанистички план за 
село Градошорци, Општина 
Василево (плански период 2018-
2028), со технички број 2075/18 од 
Февруари 2022г. е изработен од ДП 
ВИЗУРА ДООЕЛ Струмица , со 
лиценца за изработување на 
урбанистички планови бр. 0031 со 

важност до 11.09.2026 година, и 
содржи: 

Општ дел 
Документациона основа 

:текстуален и графички дел 
Планска документација 

:текстуален и графички дел 
-Согласност од Министерството за 
транспорт и врски ,архивски бр.21-
410/3 од  24.06.2022г. 
 

 
Член 4 

 
Одлуката за донесување на 
Урбанистички план за село 
Градошорци, Општина Василево 
(плански период 2018-2028),ја 
потпишува и заверува 
Претседателот на Советот на 
Општина Василево. 
 
 

Член 5 
 
Со прикачување во електронска 
форма на  Урбанистички план за 
село Градошорци, Општина 
Василево (плански период 2018-
2028),истиот станува составен дел 
на електронскиот регистар на 
донесени урбанистички планови во 
рамки на информацискиот систем е-
урбанизам со бр.на постапка 17206. 

 

 
Член 6 

 

Оваа одлука ја спроведува 
Одделение за комунални 
работи,уредување на градежно 
земјиште и локален економски 
развој. 

 

Член 7 
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Оваа одлука влегува во сила на 
денот на донесувањето,а ќе се 
објави во “Службен  гласник на 
Општина Василево”. 
 
  08-1152/1      Совет на Општина 
  08.07.2022         Василево 
    година           Претседател 
                        Ристо Делијанов 
 
 

  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 Одлуката за  
донесување на Урбанистички 

план за село Ангелци, општина 
Василево (плански период 2018-

2028) 
 
 

Се објавува Одлуката за 
донесување на Урбанистички план 
за село Ангелци, општина Василево 
(плански период 2018-2028), 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
07.07.2022 година. 

 
 

  08-1153/2       Општина Василево 
 08.07.2022         Градоначалник 
    година           Славе Андонов 
 
  ----------------------------------------   
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.05/02) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 

Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
07.07.2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за донесување на Урбанистички 
план за село Ангелци, општина 

Василево  
(плански период 2018-2028) 

 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се донесува 
Урбанистички план за село 
Ангелци, општина Василево 
(плански период 2018-2028) 

Урбанистичкиот план, во 
целост ги почитува одредбите на 
Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен 
весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18), Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко 
планирање (Службен весник на 
Република Македонија, број 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 163/16, 
33/17 и 86/18) и Правилникот за 
поблиска содржина, форма и начин 
наобработка на генерален 
урбанистички план, детален 
урбанистички план, урбанистички 
план за село, урбанистички план вон 
населено место и регулациски план 
на генерален урбанистички план, 
формата, содржината и начинот на 
обработка на урбанистичко – 
плански документации и 
архитектонско – урбанистичкиот 
проект и содржината, формата и 
начинот на обработка на проектот за 
инфраструктура (Службен весник на 
Република Македонија, број 142/15), 
и други важечки прописи и 
нормативи од областа на 
урбанистичкото планирање. 

 
Член 2 
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Просторот за кој се донесува 

Урбанистички план за селото 
Ангелци, Општина Василево, на 
подрачјето на КО Ангелци,e со 
површина на планскиот опфат која 
изнесува  40.67Ха. 

 
Член 3 

 
        Составен дел на оваа одлука е: 
-Конечниот  Урбанистички план за 
село Ангелци, Општина Василево 
(плански период 2018-2028), со 
технички број 2073/18 од Јануари 
2022г. е изработен од ДП ВИЗУРА 
ДООЕЛ Струмица , со лиценца за 
изработување на урбанистички 
планови бр. 0031 со важност до 
11.09.2026 година, и содржи: 

Општ дел 
Документациона основа 

:текстуален и графички дел 
Планска документација 

:текстуален и графички дел 
-Согласност од Министерството за 
транспорт и врски, архивски бр.21-
409/3 од  21.06.2022година. 
 

Член 4 
 

Одлуката за донесување на 
Урбанистички план за село 
Ангелци, Општина Василево 
(плански период 2018-2028),ја 
потпишува и заверува 
Претседателот на Советот на 
Општина Василево. 
 
 

Член 5 
 
Со прикачување во електронска 
форма на Урбанистички план за 
село Ангелци, Општина Василево 
(плански период 2018-2028),истиот 
станува составен дел на 
електронскиот регистар на донесени 
урбанистички планови во рамки на 

информацискиот систем е-
урбанизам со бр.на постапка 17202. 

 

 
Член 6 

 

Оваа одлука ја спроведува 
Одделение за комунални 
работи,уредување на градежно 
земјиште и локален економски 
развој. 

 

Член 7 
 

Оваа одлука влегува во сила на 
денот на донесувањето,а ќе се 
објави во “Службен  гласник на 
Општина Василево”. 
 
  08-1153/1        Совет на Општина  
 08.07.2022             Василево 
    година            Претседател  
                          Ристо Делијанов 
 
 

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 Одлуката за  
донесување на Урбанистички 

план за село Владиевци, општина 
Василево (плански период 2018-

2028) 
 
 

Се објавува Одлуката за 
донесување на Урбанистички план 
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за село Владиевци, општина 
Василево (плански период 2018-
2028), донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 07.07.2022 година. 

 
 

  08-1154/2      Општина Василево 
 08.07.2022        Градоначалник 
    година          Славе Андонов 
 
  ----------------------------------- 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа ( 
Службен весник на РМ бр.05/02) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
07.07.2022 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за донесување на Урбанистички 

план за село Владиевци, општина 
Василево (плански период 2018-

2028) 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се донесува 
Урбанистички план за село 
Владиевци, општина Василево 
(плански период 2018-2028) 

Урбанистичкиот план, во 
целост ги почитува одредбите на 
Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен 
весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18), Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко 
планирање (Службен весник на 
Република Македонија, број 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 163/16, 
33/17 и 86/18) и Правилникот за 
поблиска содржина, форма и начин 
наобработка на генерален 

урбанистички план, детален 
урбанистички план, урбанистички 
план за село, урбанистички план вон 
населено место и регулациски план 
на генерален урбанистички план, 
формата, содржината и начинот на 
обработка на урбанистичко – 
плански документации и 
архитектонско – урбанистичкиот 
проект и содржината, формата и 
начинот на обработка на проектот за 
инфраструктура (Службен весник на 
Република Македонија, број 142/15), 
и други важечки прописи и 
нормативи од областа на 
урбанистичкото планирање. 

. 
 

Член 2 
 

Просторот за кој се донесува 
Урбанистички план за селото 
Владиевци, Општина Василево, на 
подрачјето на село Владиевци,e со 
површина на планскиот опфат која 
изнесува  38.86Ха. 

 
Член 3 

 
        Составен дел на оваа одлука е: 
-Конечниот  Урбанистички план за 
село Владиевци, Општина Василево 
(плански период 2018-2028), со 
технички број 2062/18 од Април 
2022г. е изработен од ДП ВИЗУРА 
ДООЕЛ Струмица , со лиценца за 
изработување на урбанистички 
планови бр. 0031 со важност до 
11.09.2026 година, и содржи: 

Општ дел 
Документациона основа 

:текстуален и графички дел 
Планска документација 

:текстуален и графички дел 
-Согласност од Министерството за 
транспорт и врски ,архивски бр.21-
1393/5 од  29.06.2022г. 
 
 

Член 4 
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Одлуката за донесување на  
Урбанистички план за село 
Владиевци, Општина Василево 
(плански период 2018-2028),ја 
потпишува и заверува 
Претседателот на Советот на 
Општина Василево. 
 
 

Член 5 
 
Со прикачување во електронска 
форма на Урбанистички план за 
село Владиевци, Општина Василево 
(плански период 2018-2028),истиот 
станува составен дел на 
електронскиот регистар на донесени 
урбанистички планови во рамки на 
информацискиот систем е-
урбанизам со бр.на постапка 17204. 

 

 
Член 6 

 

Оваа одлука ја спроведува 
Одделение за комунални 
работи,уредување на градежно 
земјиште и локален економски 
развој. 

 

Член 7 
 

Оваа одлука влегува во сила на 
денот на донесувањето,а ќе се 
објави во “Службен  гласник на 
Општина Василево”. 
 
 
  08-1154/1     Совет на Општина 
 08.07.2022         Василево 
   година          Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
 
 

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 Одлуката по 
барање за градежен материјал на 
Црковен Одбор ,,Св.Никола” од 

с.Градошорци 
 
 

Се објавува Одлука за 
одобрување на градежен материјал 
на Црковен Одбор ,,Св.Никола” од 
с.Градошорци, донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 07.07.2022 година. 
 
  08-1155/2      Општина Василево 
 08..07.2022        Градоначалник 
    година             Славе Андонов  
 
  ----------------------------------------   
 

 Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“бр.05/02), 
и член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
07.07.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
 

за одобрување на градежен 
материјал на Црковен Одбор 

,,Св.Никола” од с.Градошорци 
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Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
градежен материјал на Црковен 
Одбор ,,Св.Никола” од 
с.Градошорци. 

 

Член 2 

На Црковен Одбор 
,,Св.Никола” од с.Градошорци им се 
одобрува 35 (големи) вреќи цемент 
и 6 парчиња (4) мрежа за уредување 
на дворот на црквата. 

Член 3 

До архивата на општина 
Василево ќе се достави фактура од 
правното лице од кое е набавено 
градежниот материјал. 

Член 4 

Оваа Одлука стапува во сила 
од денот на донесување а ќе се  
објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 

 08-1155/1        Совет на Општина 
 08.07.2022            Василево 
   година             Претседател 
                        Ристо Делијанов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


