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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 Заклучок 

за неусвојување на 
Квартален извештај за 

извршување на Буџетот за 
2021 година за периодот од 

01.01.2021 до 31.12.2021 
година (К-1). 

 

   Се објавува Заклучок за 
неусвојување на Квартален 
извештај за извршување на 
Буџетот за 2021 година за 
периодот од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година (К-1), 
донесен на Седница на 
Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
31.01.2022 година. 
 

  08-153/2        Општина Василево 
01.02.2022         Градоначалник  
   година            Славе Андонов 
 
   -------------------------------------- 
 

Врз основа на член 36 став 
1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
РМ бр.05/02), член 32 од Законот 
за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ “ бр. 
61/2004, 96/2004, 22/2007, 
67/2007, 156/2009, 47/2011, 
192/2015, 209/2018 и „Службен 
всник на РСМ“ бр.244/2019, 
82/2020, 53/2021, 77/2021 и 
150/2021) 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 
31.01.2022 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К  

за неусвојување на Квартален 
извештај за извршување на 
Буџетот за 2021 година за 
периодот од 01.01.2021 до 

31.12.2021 година (К-1) 
 

1.Со овој  Заклучок не се 
усвојува Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот за 
2021 година за периодот од 
01.01.2021 до 31.12.2021 година 
(К-1). 
2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Квартален извештај за 
извршување на Буџетот за 2021 
година за периодот од 01.01.2021 
до 31.12.2021 година (К-1). 
3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„.      
 
  08-153/1        Совет на Општина  
01.02.2022           Василево 
  Година            Претседател 
                       Ристо делијанов 
 
  -------------------------------------- 
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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 

Заклучок за 
неусвојување на 

Квартален извештај за 
доспеаните а 

неизмирени обврски на 
општина Василево за 

периодот од 01.01.2021 
до 31.12.2021 година (К-

2). 
 

   Се објавува Заклучок за  
неусвојување на Квартален 
извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на 
општина Василево за 
периодот од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година (К-2), 
донесен на Седница на 
Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
31.01.2022 година. 

 
08-154/2         Општина Василево 
01.02.2022       Градоначалнк 
 Година           Славе Андонов 
 
  ----------------------------------      

Врз основа на член 36 став 
1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа                              
(Службен весник на РМ 
бр.05/02), член 32 од Законот за 
финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ “ бр. 61/2004, 
96/2004, 22/2007, 67/2007, 
156/2009, 47/2011, 192/2015, 
209/2018 и „Службен всник на 
РСМ“ бр.244/2019, 82/2020, 

53/2021, 77/2021 и 150/2021) 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 
31.01.2022 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К  

За неусвојување на 
Квартален извештај за 

доспеаните а 
неизмирени обврски на 
општина Василево за 

периодот од 01.01.2021 
до 31.12.2021 година (К-

2). 
 

1.Со овој  Заклучок не се 
усвојува Кварталниот извештај 
за доспеаните а неизмерени 
обврски на општина Василево за 
периодот од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година    (К-2). 
2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Кварталниот извештај за 
доспеаните а неизмерени 
обврски на општина Василево од 
01.01.2021 до 31.12.2021 година          
(К-2). 
3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„.        
 
   08-154/1      Совет на општина 
01.02.2022         Василево 
  година            Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
 
    -------------------------------------- 
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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 

Заклучок за 
неусвојување на 

Квартален извештај за 
промените на состојбата 

на задолжувањето на 
општина Василево за 

периодот од 01.01.2021  
 
 

 
 
 

до 31.12.2021 година (К-
3). 

   
   Се објавува Заклучок за 
неусвојување на Квартален 
извештај за промените на 
состојбата на задолжувањето 
на општина Василево за 
периодот од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година (К-3) 
донесен на Седница на 
Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
31.01.2022 година. 
 
  08-155/2  Општина Василево 
01.02.2022   Градоначалник 
   година     Славе Андонов 
 
   ------------------------------ 
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Врз основа на член 36 став 
1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа                        
(Службен весник на РМ 
бр.05/02), член 32 од Законот за 
финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ “ бр. 61/2004, 
96/2004, 22/2007, 67/2007, 
156/2009, 47/2011, 192/2015, 
209/2018 и „Службен всник на 
РСМ“ бр.244/2019, 82/2020, 
53/202,77/2021 и 150/2021) 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 
31.01.2022 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К  

 
За неусвојување на 

Квартален извештај за 
промените на состојбата 

на задолжувањето на 
општина Василево за 

периодот од 01.01.2021 
до 31.12.2021 година (К-

3). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1.Со овој  Заклучок не се 
усвојува Кварталниот извештај 
за промените на состојбата на 
задолжувањето на општина 
Василево од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година (К-3). 
2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Кварталниот извештај за 
промените на состојбата на 
задолжувањето на општина 
Василево од 01.01.2021 до 
31.12.2021 година (К-3). 
3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на 
донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина 
Василево„.        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 
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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 одобрување на финансиски 
средства на Пецанова 

Слоботка 
 

Се објавува Одлука за 
одобрување на финансиски 
средства на Пецанова Слоботка 
донесена на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 31.01.2022 година. 
 
08-156/2      Општина Василево 
01.02.2022     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 
31.01.2022 година, донесе  

 

 

 

 

 

Одлука 

за одобрување на финансиски 
средства на Пецанова 

Слоботка 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 6 
000 денари на Пецанова Слоботка 
од с.Дабиље бр.192. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат нa сметка на Пецанова 
Слоботка од с.Дабиље бр.192 

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила 
од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 

 
 08-156/1  Совет на општина 
01.02.2022    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 
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За објавување на Одлуката за 
одобрување на финансиски 
средства на Ристова Лика 

 
Се објавува Одлука за 

одобрување на финансиски 
средства на Ристова Лика 
донесена на седница на Советот 
на Општина Василево, одржана 
на ден 31.01.2022 година. 
 
  08-157/2   Општина Василево 
01.02.2022    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 
31.01.2022 година, донесе  

Одлука 
за одобрување на финансиски 

средства на Ристова Лика 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
20 000 денари на Ристова Лика од 
с.Нова Маала бр.61. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година, а ќе се 
исплатат на сметка на Ристова Лика 
од с.Нова Маала бр.61 

Член 3  

Оваа Одлука стапува во сила 
од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина 
Василево“. 

   08-157/1      Совет на општина  
01.02.2022         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 
пренесување на правото 

на користење на 
патничко моторно 

возило Hyundai Elantra 
на ЈКПД ,,Турија” 

Василево. 
 

   Се објавува Одлуката  за 
пренесување на правото на 
користење на патничко моторно 
возило Hyundai Elantra на ЈКПД 
,,Турија” Василево, донесена на 
Седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
31.01.2022 година.  
 
  08-158/2   Општина Василево 
01.02.2022     Градоначалник 
  година        Славе Андонов 
 
 
   ----------------------------------     
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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 
31.01.2022 година, донесе  

Одлука 

За пренесување на 
право на користење на 

патничко моторно возило 
Hyundai Elantra на ЈКПД 

,,Турија” Василево 

 

Член 1 

Со ова одлука на ЈКПД 
,,Турија” Василево му се 
пренесува правото на користење 
на патничко моторно возило – 
марка ,, Hyundai”  со ознака 
Elantra, број на возилото 
KMHDM41BP6U250005, година 
на производство 2006 и со 
регистарска ознака SR 117 BU 
кое е во сопственост на Општина 
Василево. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во 
сила од денот на донесување а 
ќе се објави во ,,Службен 
гласник” на Општина Василево. 

 
 

   08-158/1    Совет на општина 
01.02.2022      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 Програма 
за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на 
урбанистички планови во 
Општина Василево за 2022 

година. 
 
   Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на 
Програмата за изработка на 
урбанистички планови во 
Општина Василево за 2022 
година, донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 31.01.2022 
година.  
  
08-159/2    Општина Василево 
01.02.2022    Градоначалник 
  година        Славе Андонов 
    
    ----------------------------------    
 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 7 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 
31.01.2022 година, донесе 

 
 

Програма за измена и 
дополнување на Програмата 
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за изработка на урбанистички 
планови во општина Василево 

за 2022 година 
 
 

1.Во Програмата за 
изработка на урбанистички 
планови во општина Василево за 
2022 година (Службен гласник на 
општина Василево бр.12/2021) се 
вршат измени и дополнувања : 
 
Во дел 1 Планирани активности  
во 1.Урбанистичко планирање се 
менува вредноста и гласи 
„700.000 денари„ 
Во точка 1.  Планирани 
активности се додава: 
Подточка 1.16 која гласи: 
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. 
Подточка 1.17 која гласи: 
Изработка на урбанистички 
проект вон населено место со 
намена е површински соларни и 
фотоволтаични електрани со 
капацитет 2 MW на дел од КП 
965 КО Нова Маала 
Подточка 1.18 која гласи: 
Изработка на урбанистички 
проект вон населено место со 
намена е површински соларни и 
фотоволтаични електрани со 
капацитет 1 МW на дел од КП 
567 КО Доброшинци вон гр. 
Подточка 1.19 која гласи: 
Изработка на урбанистички 
проект вон населено место со 
намена е површински соларни и 
фотоволтаични електрани со 
капацитет 1МW на дел од КП 
408/2 КО Нова Маала 
Подточка 1.20 која гласи: 
Изработка на урбанистички 
проект ВОН ОПФАТ за КО 
Ангелци 

Во точка 2. Финансирање по  
подточка 1.15 се додава 
подточка 1.16, 1.17, 1.18, 1.19  и 
1.20 и гласи: 
Средствата за активностите 
предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.3; 
1.16, 1.17, 1.18 и 1.19, ќе се 
обезбедат од Буџетот на 
општина Василево.                                            
Средствата за активностите 
предвидени во точка 1.4; 1.5; 1.6; 
1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11;1.12; 1.13; 
1.14; 1.15 и 1.20 немаат 
финансиски импликации на 
Буџетот на општина Василево за 
2021 година и истите ќе се 
обезбедат од физички лица.  
 

2.Оваа Програма влегува 
во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен гласник 
на општина Василево“. 
 
08-159/1      Совет на општина  
01.02.2022      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 
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    За објавување на Заклучок 
за усвојување на извештајот за 
реализација на програмата за 

изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на 

локалните патишта и улици во 
општина Василево за 2021 

година 
 

   Се објавува заклучок за 
извештај за реализација на 
програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и 
улици во општина Василево за 
2021 година, донесен на 
Седницата на Општина 
Василево, одржана на ден 
31.01.2022 година. 
 
   08-160/2      општина Василево 
01.02.2022       Градоначалник 
  година           Славе Андонов 
 
  ------------------------------------ 
 

Врз основа на член 36 став 
1 точка 7 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 
31.01.2022 година, донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот 
за реализација на програмата 
за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во 

општина Василево за 2021 
година 

1.Советот на општина Василево 
го усвојува Извештајот за 
реализација на програмата за 
изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во 
општина Василево за 2021 
година. 

2.Составен дел на овој Заклучок 
е и Извештајот за реализација на 
програмата за работа на 
Општина Василево за 2022 
година.  

3.Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на донесувањето а ќе 
се објави во „Службен гласник на 
Општина Василево„.        

08-160/1  Совет на општина 
01.02.2022         Василево    
  Година          Претседател 
                     Ристо Делијанов      
 
 
      ------------------------------------     
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, 

РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА 
И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 

 Реализацијата на Програмата 
за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните 
патишта и улици во текот на 2021 
година се одвивање во повеке фази. 
 Потребните финансиски 
средства за реализација на истата 
беа обезбедени од повеке извори и 
тоа од: 
 

- Јавното претпријатие за 
државни патишта износ 
од --- 2.274.222 денари. 
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- Буџет на општина 
Василево износ од           -
------------- 3.786.055 
денари 

         
 За реализацијата на 
Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и 
улици во текот на 2021 година беа 
распишани повеке тендери. 
 

1. Реализирана е изградба 
(асфалтирање) на дел од локален 
пат Доброшинци – Нова Маала во 
должина од 250 метри, со фирмата 
ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, 
финансирани од буџетот на 
општина Василево во вкупен износ 
од 1.541.127 денари. 
 

2. Реализирана е изградба 
(асфалтирање) на повеке улици во 
с. Василево во должина од 315 
метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер 
градба ДОО Штип, финансирани од 
буџетот на општина Василево во 
вкупен износ од 858.439 денари. 

 
3. Реализирана е изградба 

(асфалтирање) на повеке улици во 
с. Ангелци во должина од 235 
метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер 
градба ДОО Штип, финансирани од 
буџетот на општина Василево во 
вкупен износ од 837.609 денари. 
 

4. Реализирана е изградба 
(асфалтирање) на улица во с. 
Градошорци во должина од 180 
метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер 
градба ДОО Штип, финансирани од 
буџетот на општина Василево во 
вкупен износ од 504.540 денари. 

 
5. Реализирана е изградба 

(асфалтирање) на две улици во с. 
Доброшинци во должина од 287 
метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер 

градба ДОО Штип, финансирани од 
буџетот на општина Василево во 
вкупен износ од 804.789 денари. 

 
6. Реализирана е изградба 

(асфалтирање) на улица во с. 
Едрениково во должина од 110 
метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер 
градба ДОО Штип, финансирани од 
буџетот на општина Василево во 
вкупен износ од 287.845 денари. 

 
7. За крпење на ударни дупки 

на локалните патишта и улици беа 
потребни 825.928 денари од 
Буџетот на општина Василево, 
реализирани со фирмата Џови 
Компани ДПТУ с. Мокрино. 
 

8. Реализацијата на Програмата 
за зимско одржување на локалните 
патишта и улици во општина 
Василево за 2020 / 2021 година во 
вкупен износ од 400.000 денари е 
реализирана во целост со ЈПКД 
Турија – Василево. 

 

Од погоре наведеното може да 
заклучиме дека средствата добиени 
од ЈП за државни патишта во износ 
од 2.274.222 денари се реализирани 
во целост согласнонивната намена. 

 
Од извештајот се гледа дека 

Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и 
улици во текот на 2021 година е 
реализирана. 

 
   08-82/2      Општина Василево 
  20.01.2022   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 

Одлуката за утврдување 
на приоритетен проект за 

реконструкција на 
локален пат од 

крстосница со пат кон 
брана Турија до центар 

во с.Доброшинци, 
Општина Василево 

 
 
    Се објавува Одлуката  за 
утврдување на приоритетен 
проект за реконструкција на 
локален пат од крстосница со пат 
кон брана Турија до центар во 
с.Доброшинци, Општина 
Василево, донесена на Седница 
на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден 
31.01.2022 година.  
 
08-161/2   Општина Василево 
01.02.2022   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 
31.01.2022 година, донесе  

Одлука 

За утврдување на 
приоритетен проект за 

реконструкција на 
локален пат од 

крстосница со пат кон 
брана Турија до центар 

во с.Доброшинци, 
Општина Василево 

 
 

Член 1 
 

   Со ова одлука Советот на 
Општина Василево дава 
согласност за утврдување на 
приоритетен проект за 
реконструкција на локален пат од 
крстосница со пат кон брана 
Турија до центар во 
с.Доброшинци, Општина 
Василево 

 
 
 

Член 2 

Оваа одлука за 
приоритетен проект ќе се 
аплицира врз основа на Одлука 
за алоцирање на средства од 
договорот за заем за ‘’Проект за 
поврзување на локални патишта” 
(Сл.весник бр 3/20 на РСМ) и 
Одлуката за изменување и 
дополнување на одлуката за 
алоцирање на средства од 
договорот за заем за “Проект за 
поврзување на локални патишта” 
(Сл.весник бр 33/20 на РСМ). 

 

 

Член 3 

 

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

  08-161/1  Совет на општина  
01.02.2022     Василево 
  година       Претседател 
                 Ристо Делијанов 
 
   -----------------------------------      
 

                                                                                                        
ДПТУИ ИДЕА – 
КОНСАЛТИНГ 

                                                                                                                     
ДООЕЛ СТРУМИЦА                                                                                                                          
Предмет : Потврда за 
заверка и одобрување на 
Урбанистички проект за 
парцелација 
 

Почитуван/а , 
Oпштина 

Василево ја разгледа 
доставената 
дoкументација со 
барањето за 
одобрување на 
Урбанистичкиот проект 
(УП) со план за 
парцелација на дел од 
КП 1192, КО Василево 
вон г.р., односно ГП 235 
согласно УПВНМ 
Градошорци, Општина 
Василево, со 
тех.бр.2312/21 од 
Септември 2021 година 
изработен од ДП 
ВИЗУРА ДООЕЛ 
СТРУМИЦА, врз основа 
на член 63 од Законот за 
просторно и 
урбанистичко 
планирање (Сл.Весник 
на РСМ бр. 32/20) и 

Правилникот за 
урбанистичко 
планирање (Сл.Цесник 
на РСМ бр.225/20) ја 
издава следната : 

 

         П О Т  Р Д А 
 

Се издава 
Потврда за заверка и 
одобрување на 
Урбанистичкиот проект 
(УП) со план за 
парцелација на дел од 
КП 1192, КО Василево 
вон г.р., односно ГП 235 
согласно УПВНМ 
Градошорци, Општина 
Василево, со 
тех.бр.2312/21 од 
Септември 2021 година 
изработен   од ДП 
ВИЗУРА ДООЕЛ 
СТРУМИЦА. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 
ДП ВИЗУРА ДООЕЛ 

СТРУМИЦА  со 
управител Едровска 
Александра 
ополномоштена од 
страна на ДПТУ ИНТЕР 
– МЕТАЛ ДООЕЛ 
Василево поднесе 
барање за издавање на 
Потврда за заверка и 
одобрување на 
Урбанистичкиот проект 
(УП) со план за 
парцелација на дел од 
КП 1192, КО Василево 
вон г.р., односно ГП 235 
согласно УПВНМ 
Градошорци, Општина 
Василево, со 
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тех.бр.2312/21 од 
Септември 2021 година 
изработен   од ДП 
ВИЗУРА ДООЕЛ 
СТРУМИЦА, ја доставува 
следната документација  

1. Извод од УПВНМ 
Градошорци за 
КП 1192 со 
намена 
индустија, 
донесен со 
Одлука бр.07-
1602/1 од 
06.11.2006 
година, заведен 
под бр.10-3/87 
од 25.06.2021 
година издаден 
од Општина 
Василево. 

2. Урбанистичкиот 
проект (УП) со 
план за 
парцелација на 
дел од КП 1192, 
КО Василево вон 
г.р., односно ГП 
235 согласно 
УПВНМ 
Градошорци, 
Општина 
Василево, со 
тех.бр.2312/21 
од Септември 
2021. 

3. Геодетски 
елаборат за 
посебни намени 
за ажурирана 
геодетска 
подлога заверен 
под број 03-
250/3, од 
28.06.2021 
година, 
изработен од 
ДГР ГЕО ПРЕМЕР 

ДОО Струмица. 

4. Проектна програма за 
Урбанистичкиот 
проект (УП) со план 
за парцелација на 
дел од КП 1192, КО 
Василево вон г.р., 
односно ГП 235 
согласно УПВНМ 
Градошорци, 
Општина Василево 
изработена од ДП 
ВИЗУРА ДООЕЛ 
СТРУМИЦА, со 
тех.бр.2312/21 од 
Септември 2021. 

5. Извештај за стручна 
ревизија на 
Урбанистичкиот 
проект (УП) со план 
за парцелација на 
дел од КП 1192, КО 
Василево вон г.р., 
односно ГП 235 
согласно УПВНМ 
Градошорци, 
Општина Василево 
извршена од СТАН 
АРТ дооел Куманово 
со тех.бр.15.10/21 
од Октомври 2021 
год. 

6. Мислење за утврдена 
состојба од АКН со 
бр. 0939-13881/2 од 
08.10.2021 година 
со кое се потврдува 
дека 
урбанистичкиот 
проект го исполнува 
квалитетот од 
тематски и 
тополошки аспект и 
е издадено 
позитивно мислење. 

7. Издадено позитивно 
мислење од 
Македонски 
Телеком АД Скопје 
со бр.37274 од 
26.07.2021 година. 

8. Издадено позитивно 
мислење од ДЗС – 
Подрачно 
одделение за 
заштита и 
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спасување - 
Струмица со 
арх.бр.09-232/2 од 
27.07.2021 година. 

9. Записник од Комисија за 
урбанизам со бр.10-
1672/2 од 
03.12.2021 година 
со кој се констатира 
дека нема потреба 
од Јавен увид. 

10. Стручно мислење од 
Комисија за 
урбанизам при 
Општина Василево 
со бр.10-1672/3 од 
03.12.2021 година. 
 

 
 

Општина Василево, по 
разгледување на доставеното 
барање и приложената 
документација, согласно 
Законот за урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на 
РСМ бр. 32/20) и Правилникот 
за урбанистичко планирање 
(Сл.Цесник на РСМ бр.225/20)  
ја издава бараната Потврда за 
заверка и одобрување на 
Урбанистички проект (УП) за 
парцелација. 

 
Со почит, 
 

10-1672/4  Општина Василево 
15.12.2021   Градоначалник 
  година        Славе Андонов 
 
 
   ---------------------------------     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


