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*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Спогодба за начинот и 
условите за заедничко организирање на 
извршувањето на линискиот превоз на патници 
за општините: Струмица,Босилово,Василево и 
Ново Село, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 27.11.2014 година. 
 

Бр.08–2318/2                Општина Василево 
27.11.2014г.               Градоначалник 
Василево                         Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

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

С   П   О   Г   О   Д   Б   А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКО 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

ЛИНИСКИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА 
ОПШТИНИТЕ : СТРУМИЦА, БОСИЛОВО, 

ВАСИЛЕВО И НОВО СЕЛО 
 

I-ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 Со оваа спогодба се утврдуваат начинот и 
условите за заедничко организирање на извршувањето 
на линискиот превоз на патници за општините: 
Струмица, Босилово, Василево и Ново Село. (во 
понатамошен текст:”заеднички превоз”) 
       Со оваа Спогодба особено се утврдува: 
 
-      единствена мрежа на линии; 
-  единствен возен ред,начин на негово 
истакнување,одржување и менување; 
-  локација на автобуски стојалишта,нивно 
обележување,опремување и менување; 
-    тарифен систем и систем на наплата, и 
-  критериуми и начин за издавање и одземање на 
дозволата за вршење на превозот и распоредување на 
возните редови утврдени во единствената мрежа на 
линии на превозниците во заедничкиот превоз. 
 

Член 2 
      Заедничкиот превоз на патници се врши со моторни 
возила што ги исполнуваат условите утврдени со 

прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата и 
посебните техничко-експлоатациони услови пропишани 
за општинскиот лински превоз на патници. 

 
Член 3 

   Превозот во патниот сообраќај се врши со моторни и 
приклучни возила што ги исполнуваат условите 
утврдени со прописите за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата и посебните техничко-експлоатациони услови 
пропишани за одделните видови на превоз. 
Посебните техничко-експлоатациони услови за возилата 
за одделни видови на превоз ги пропишува министерот 
за транспорт и врски. 
Потврдата за исполнување на посебни техничко-
експлоатациони услови за возилата  
со кои се вршат одделни видови превоз во патниот 
сообраќај ја издава овластена техничка  
служба за единечно одобрување на возила за категории 
на возила согласно со Законот за  
возила или овластена техничка служба за издавање на 
ЕКМТ сертификати согласно со  
Законот за превоз во патниот сообраќај. 
 
При прегледот на возилата овластената техничка служба 
од ставот 3 на овој член за секое прегледано возило 
издава и потврда за еколошките стандарди на возилото. 
 
Правното лице од ставот 3 на овој член е должно 
проверката да ја врши стручно и во целост согласно со 
одредбите од овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон. 
 
За возилата што ги исполнуваат посебните техничко-
експлоатациони услови правното лице од ставот 3 на 
овој член издава потврда. 

Формата и содржината на потврдата од ставот 5 на овој 
член ја пропишува министерот за транспорт и врски. 

Член 4 
     За вршење на превозот во заедничкиот превоз на 
патници превозникот мора да има лиценца за вршење на 
општинскиот линиски превоз на патници издадена од 
градоначалникот на општината во зависност од 
седиштето на превозникот,  (регистрираното правно 
лице, односно адреста на превозникот), согласно 
одредбите на Законот за превоз во патниот сообраќај. 

 
Член 5 

      Заедичкиот превоз на патници се врши врз основа на 
дозвола за определена линија што ја издава 
градоначалникот на општината во зависност од 
седиштето, односно адресата на превозникот. 

 
Член 6 

      Превозникот кој има лиценца за вршење на 
општинскиот линиски превоз на патници може да 
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отпочне со вршење на заедничкиот превоз на патници 
откако ќе добие дозвола и ќе регистрира возен ред за 
определена линија кај градоначалникот на општината во 
зависност од седиштето,односно адресата на 
превозникот. 
 
 

II- ЕДИНСТВЕНА МРЕЖА НА ЛИНИИ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЛИНИСКИОТ ПРЕВОЗ НА 

ПАТНИЦИ ЗА ОПШТИНИТЕ СТРУМИЦА, 
БОСИЛОВО, ВАСИЛЕВО 

 
Член 7 

Линија бр.1 СТРУМИЦА-ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 
(НОВО СЕЛО) и обратно: 
Определени попатни стојалишта :  
Дабиља, Робовски пат, Босилово, Турново, 
Секирник,Сушички пат, Зубовки пат, Ново Село, 
Смоларски пат, Ново Коњарево. 
Линија бр.2 СТРУМИА-СТАРО КОЊАРЕВО и 
обратно 
Определени попатни стојалишта 
Дабиље, Робовски пат, Босилово, Турново, Секирник, 
Сушички пат, Ново Село, Смоларски пат, Смоларе, 
Дражево. 
Линија бр.3 СТРУМИЦА-ЗУБОВО и обратно 
 
Определени попатни стојалишта: 
Дабиље, Робовски пат, Босилово, Турново, Секирник, 
Сушички пат. 
 
Линија бр.4 СТРУМИЦА- СУШИЦА 
 
Определени попатни стојалишта: 
Дабиље, Робовски пат, Босилово, Турново, Секирник. 
 
Линија бр.5 СТРУМИЦА-ИЛОВИЦА и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Дабиље, Робовски пат, Босилово, Турново, Штука. 
 
Линија бр.6 СТРУМИЦА-РАДОВО  и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Дабиље, Робовски пат, Босилово, Турново. 
 
Линија бр.7 СТРУМИЦА-ЕДНОКУЌЕВО  и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Дабиље, Робовски пат. 
 
Линија бр.8 СТРУМИЦА-ДРВОШ  и обратно 
Определени попатни стојалишта 
 
Дабиља, Петралинци, Хамзали. 
Линија бр.9 СТРУМИЦА-СТАРО БАЛДОВЦИ  и 
обратно 
Определени попатни стојалишта 

 
Дабиља, Петралинци. 
 
Линија бр.10 СТРУМИЦА-БОРИЕВО  и обратно 
Определени попатни стојалишта 
 
Дабиља, Робово, Муртино, Моноспитово. 
 
Линија бр.11 СТРУМИЦА-БАНСКО  и обратно 
Определени попатни стојалишта 
 
Дабиља, Робово, Муртино. 
 
Линија бр.12 СТРУМИЦА-МОКРИНО и обратно 
Определени попатни стојалишта 
 
Дабиља, Робово, Муртио, Банско, Габрово, Колешино, 
Борисово, Мокриево. 
 
Линија бр.13 СТРУМИЦА-ЧАНАКЛИЈА и обратно 
Определени попатни стојалишта 
 
Просениково, Сарај, Гечарлија. 
 
Линија бр.14 СТРУМИЦА-ПИПЕРЕВО и обратно 
Определени попатни стојалишта 
 
Добрејци. 
 
Линија бр.15 СТРУМИЦА-ВАСИЛЕВО и обратно 

 
Линија бр.16 СТРУМИЦА-ДУКАТИНО и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Василево, Владевџи, Радичево (пат). 

 
Линија бр.17 СТРУМИЦА-СУШЕВО  и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Василево, Владевџи. 
 
Линија бр.18 СТРУМИЦА-ТРЕБИЧИНО  и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Василево,Градашорци, Едрениково. 
 
 
 
Линија бр.19 СТРУМИЦА-СЕДЛАРЦИ  и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Василево,Градашорци, Анѓелци. 
 
Линија бр.20 СТРУМИЦА-РАДИЧЕВО   и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Василево, Владевци. 
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Линија бр.21 СТРУМИЦА-НОВА МАЛА   и обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Василево, Добрашинци. 
 
Линија бр.22 СТРУМИЦА-ВИСОКА  МАЛА   и 
обратно 
Определени попатни стојалишта: 
 
Василево, Добрашинци. 
 
 

III - ЕДИНСТВЕН ВОЗЕН РЕД,  НЕГОВО 
ОДОБРУВАЊЕ, ИСТАКУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И 

МЕНУВАЊЕ. 
 

Член 8 
Општините потписнички на оваа спогодба во 

почетокот на секоја година, а заклучно со 31 март 
објавува оглас за одобрување на возни редови за нови 
линии и за промена на возни редови за одобрени линии. 

Огласот се објавува на web-страната на 
Општините и во еден од јавните гласила. 

Во согласност се определува рокот на 
поднесување на барањето и условите што треба да ги 
исполнува превозникот за да може да учествува на 
истиот. 
 

Член 9 
     Возниот ред за определена линија во заедничкиот 
превоз на патници го предлагаат  општините 
потписнички на оваа спогодба со претходна согласност 
од Министреството за транспорт и врски на Република 
Македонија, а превозникот избраниот предложен возен 
ред на пропишан образец, истиот го пополнува на 
македонски јазик, кој образец е составен дел на 
барањето за одобрување на возен ред, и се доставува до 
Општините потписнички на оваа спогодба . 

 
Член 10  

 Возниот ред треба да гласи на име на 
превозникот . 
  

Член 11 
Барањето за одобрување на возен ред се 

поднесува до Општината во рокот определен во јавниот 
оглас, во затворен плик, препорачано по пошта или со 
потврден прием во архивата на Општината. 

 
Член 12 

          Барање за одобрување возен ред и за промена на 
одобрен возен ред ги содржи следните податоци: полн 
назив, седиште и адреса на превозникот, матичен број и 
даночен број на превозникот, вид на превозот за кој се 
бара одобрување на возен ред , односно промена на 
возен ред за кој е издадена дозвола.   
       Кон барањето за одобрување на возниот 
ред,превозникот ги приложува  следните  документи: 

-   копие од лиценца за општински 

линиски превоз,  издадена од општините:  Струмица, 
Босилово, Василево и Ново Село.                               

-  број на возила  (сопствени или по договор за 
лизинг) со кои располага превозникот,   

-   возен ред за линијата изготвен на пропишан 
образец и 

-  број на вработени возачи во редовен работен 
однос во зависност од бројот на возилата со кои ќе го 
врши превозот, минимум   еден возач по возило  
(фотокопија од обрасците  М-1/2  и список на 
вработените по обврзници од ФПИОМ) .  
 
          

Член 13 
Барањата за одобрување возни редови занови 

линии или промена на возни редови на одобрени линии 
ги разгледува Комисија составена од 5 (пет)  члена и тоа 
по 1  член од секоја  Општина потписничка  на оваа 
спогодба и еден од здруженијата   на превозници во 
патниот сообраќај.  Делегирање т.е. именување    на член 
на Комисијата   утврдено со овој член ќе врши 
градоначалникот на соодветната Општина.  

 
Член 14 

     Комисијата од член 13 од оваа Спогодба во рок 
од 30 дена по завршувањето на огласот за својата работа 
поднесува извештај и предлог на листа на одобрени,  
односно одбиени барања    до градоначалниците на 
општините  во зависност  од седиштето на 
регистрираното правно лице,  односно адресата  на 
превозникот.      Врз основа на 
одобрените листи градоначалникот во рок од 15 дена 
донесува   решение со кое возниот ред на линијата се 
одобрува или одбива. Примерок од решението се 
доставува до превозникот. Против решението на 
градоначалникот од овој член превозникот има право на 
жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на 
решението до Министерот за транспорт и врски.      

 
Член 15 

Возниот ред се истакнува:  
- во возилото и 
- почетната,  крајната станица и попатните 

станици;  
 

Член 16 
Превозникот е должен да ги одржува линиите согласно 

регистрираниот возен ред. 
 

Член 17 
Возниот ред и правецот на движење (итенерер) 

не можат да се менуваат пред истекотна важење на 
дозволата. По исклучок,  возниот ред и правецот на 
движење  (итенерерот) можат да се изменат ако е тоа 
потребно заради промени кои настанале поради виша 
сила,  ако тие промени се предизвикани поради 
реконструкција и пуштање  во   сообраќај на нови 
патишта или поради други вонредни настани по 
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претходно добиена согласност од Министерството за 
транспорт и врски . 

 
Член 18 

За време на важење на дозволата превозот може 
привремено или трајно да се запре само под услови 
предвидени со Законот за превоз во патниот сообраќај 
кои важат и  за меѓуопштинскиот линиски превоз на 
патници.    
 
 
IV- ЛОКАЦИЈА  НА АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА,  

НИВНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ,  ОПРЕМУВАЊЕ И 
МЕНУВАЊЕ 

 
Член 19 

Автобуско стојалиште е простор определен за 
застанување на возилата  и безбедно влегување и 
излегување на патниците определени согласно возниот 
ред. 

 
Член 20 

Влегување и излегување на патниците, односно 
товарање и истоварање  на багаж се врши на почетните и 
крајните станици како и попатните стојалишта што се 
внесени во дозволата и возниот ред на линијата. 

 
Член 21 

Локациите на стојалиштата и терминусите се 
утврдени во единствената мрежа на линии на оваа 
Спогодба.   

Изградба, обележување и одржување на истите 
се врши на начин и услови утврдени со Програмите за 
изградба,  реконструкција и одржување на локалните 
патишта на општините,  потписнички на оваа Спогодба.   

За користење на стојалиштата превозниците 
плаќаат надомест.  

Висината на надоместокот од став 3 на овој член 
ја утврдуваат Советите на општините потписнички на 
оваа Спогодба. 

 
Член 22 

Иницијатива за покренување постапка за измена 
на локациите на стојалишта можат да поднесат месните 
заедници,  превозниците и граѓаните до Советите на 
општините потписнички  на оваа Спогодба.  

 Советите на општините од став 1 на овој член 
одлучуваат за измена на локациите настојалиштата. 

   
Член 23 

 Со тарифниот систем се определува цената на 
превозот во заедничкиот превоз на патници.  
 
 Највисока цена на превозот од став 1 на овој 
член изнесува:  
• до 3 километри ............................... 10 ден;  
• од 3 до 5 километри........................ 15 ден;  
• од 5 до 10 километри...................... 20 ден;  

• од 10 до 15 километри.................... 30 ден;  
• од 15 до 20 километри.................... 40 ден; и 
• над 20 километри............................ 50 ден. 

 
Член 24 

Превозните услуги се наплаќаат преку фискален 
апарат во возилото во висина на утврдената тарифа од 
член 23 на оваа Спогодба. 

 
VI- КРИТЕРИУМИ И НАЧИН ЗА ИЗДАВАЊЕИ 
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ПРЕВОЗОТ И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ВОЗНИТЕ 
РЕДОВИ 

 
Член  25 

Постапката за добивање и одземање на дозвола 
за редовен линиски превоз на патници во заедничкиот 
превоз на патници опфаќа одделни дејствија со кои 
определено правно или физичко лице кое поседува 
лиценца за вршење на општински линиски превоз на 
патници за општините потписнички на оваа Спогодба,  
се стекнува со право да врши линиски    превоз на 
патници на определена линија,  согласно регистриран 
возен ред. 

 
Член  26 

При одобрувањето на возните редови 
комисијата од член 13 од ова Спогодба да обезбеди 
најцелесообразно задоволување на потребите и 
квалитетот на услугите во превозот на патниците со 
рационално користење на превозните капацитети на 
превозниците.  

Одобрувањето на возните редови се врши под 
следните критериуми:  

 првенство на отварање на нова линија како и за 
зголемување на бројот на поаѓањата на 
постојните линии да имаат превозниците чии 
седишта се наоѓаат на терминусите (крајните 
станици); 

 при изборот на времето на поаѓањето,  
првенство на избор на време на поаѓање на 
постојана линија да имаат превозниците кој веќе 
вршат превоз на таа линија,  а меѓу нив 
превозникот кој најдолго врши превоз на таа 
линија,  редовно и уредно ја одржувал линијата 
во претходната сезона; 

Член  27 
Превозникот во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението од член 14  став 2  од Спогодбата,  
до Општината доставува барање за регистрација на 
одобрениот возен ред и издавање на дозвола за линијата 
за која возниот ред е одобрен.  
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Кон барењето за регистрација на одобрениот 
возен ред и издавање на дозвола се приложуваат 
следните документи :  

 решение  за  одобрен возен ред; 
 одобрениот возен ред изготвен на пропишан 

образец; 
 доказ за платена административна такса за 

регистрација на возниот ред; 
 доказ за платена административна такса за 

издавање на дозволата (зависно од бројот на 
дозволи). 

 
Член  28 

Дозволата се издава најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на поднесувањето на потполно (сите докази во 
прилог) барање. Дозволата се издава во соодветен број 
на примероци колку што има одобрено поаѓања во 
возниот ред, по барање на превозникот можат да се 
издадат  и повеќе примероци на негов трошок. 

 
Член  29 

Важноста на возниот ред и дозволата   за 
вршење на линиски превоз на патници се продолжува на 
барање на превозникот.  

 Барањето за продолжување на возниот ред и 
дозволата се поднесува до Општината во зависност од 
седиштето на регистрираното правно лице, односно 
адресата на превозникот и тоа пред истекот на важноста 
на дозволата. 

Кон барањето за продолжување на возниот ред, 
превозникот е должен да ги приложи следните 
документи :  

 копија од лиценца за општински линиски 
превоз на патници; 

 список на возила во сопственост,  односно 
возила што ги користи по договор за лизинг 
со копија од сообраќајните дозволи за сите 
возила (заверени на нотар); 

 да има вработено во редовен работен однос 
возачи во зависност од бројот на моторните 
возила, минимум еден возач по возило 
(автобуси, товарни возила) што ги 
исполнуваат условите пропишани со 
прописите за безбедност на сообраќајот на 
патиштата,  

- доказ за платени административни такси 
 

Член  30 
Возниот ред    и дозволата за линиски превоз на 

патници може да престане да важи и пред истекот на 
рокот за кој е регистриран ако:  
-превозникот престанал да ги исполнува условите врз 
основа на кои е издадена дозволата и возните редови; 

-престанала важноста на лиценцата за општински 
линиски превоз; 
-на барање на превозникот; и 

-превозникот престанал да постои по други посебни 
прописи. 

Член  31 
Изгубена, оштетена или дотраена дозвола може 

да се замени со нова на барање на превозникот на негов 
трошок.  

Кон барањето за издавање (замена) на нова 
дозвола согласно став 1 на овој член  превозникот 
приложува доказ од кој може да се утврди дека истата  е 
изгубена, дотраена или оштетена. 

 
Член  32 

Надзор над спроведување на одредбите на оваа 
Спогодба вршат надлежните органи при општините 
потписнички на оваа Спогодба. 

 
Член  33 

Инспекциски надзор над примената на 
одредбите на оваа Спогодба го вршат овластените 
инспектори за патен сообраќај на општините 
потписнички на оваа Спогодба,  во рамките на 
подрачјето за општината за која се назначени и 
државните  инспектори за патен сообраќај во РМ,  
согласно Законт за превоз во патниот сообраќај. 

 
Член 34 

Измена и дополнување може да бара секоја од  
oпштините потписничка на Спогодбата,  со меѓусебна 
усогласеност и на останатите Општини. 

 
Член 35 

Оваа Спогодба  важи од денот на 
потпишувањето, а ќе биде изработена во пет (пет) 
примероци, по еден за општините потписнички и еден за 
Министерството за транспорт и врски. 

 
Бр.07-2318/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                               Илчо Колев с.р. 

 
*  *  * 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Zаклучокот za davawe 
soglasnost  на Одлуката за утврдување на висината 
на надоместокот за приклучок на канализациониот 
систем на физичките лица во населените места 
Ангелци,Градошорци,Василево и Пиперево na 
Upravniot odbor na JP “Turija” Vasilevo, 
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 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

 
Бр.08–2319/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

-------------------------------- 
 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od 

Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na R.M." br 5/02), ~len 11 to~ka 8 od Zakonot za 
javnite pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M." br 
38/96) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na Op{tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br. 04/03,08/06 и 
09/10 ), Sovetot na op{tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica  donese,  
  
 

ZAKLU^OK 
za davawe soglasnost  на Одлуката за утврдување на 

висината на надоместокот за приклучок на 
канализациониот систем на физичките лица во 

населените места Ангелци,Градошорци,Василево и 
Пиперево na Upravniot odbor na JP “Turija” 

Vasilevo 
 

 
1. Sovetot na op{tina Vasilevo dava soglasnost 

na Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија" 
Василево за утврдување на висината на 
надоместокот за приклучок на 
канализациониот систем на физичките лица во 
населените места 
Ангелци,Градошорци,Василево и Пиперево br. 
08-606/1 od 19.11.2014  godina. 

 
 
 2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a }e se  
                objavi vo "Slu`beni glasnik na Op{tina 
Vasilevo". 
 
 
Бр.07-2319/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                                      Илчо Колев с.р. 

 
 
 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 

Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Zаклучокот za davawe 
soglasnost  на Одлуката за утврдување на висината 
на надоместокот за приклучок на канализациониот 
систем на правните лица во населените места 
Ангелци,Градошорци,Василево и Пиперево na 
Upravniot odbor na JP “Turija” Vasilevo, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2320/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od 

Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na R.M." br 5/02), ~len 11 став 1  to~ka 5 od Zakonot 
za javnite pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M." 
br 38/96) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na Op{tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br. 04/03,08/06 и 
09/10 ), Sovetot na op{tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica  donese,  
  

ZAKLU^OK 
za davawe soglasnost  на Одлуката за утврдување на 

висината на надоместокот за приклучок на 
канализациониот систем на правните лица во 

населените места Ангелци,Градошорци,Василево и 
Пиперево na Upravniot odbor na JP “Turija” 

Vasilevo 
 

1. Sovetot na op{tina Vasilevo dava 
soglasnost na Одлуката на Управниот 
одбор на ЈПКД ,,Турија" Василево за 
утврдување на висината на 
надоместокот за приклучок на 
канализациониот систем на 
правните лица во населените места 
Ангелци,Градошорци,Василево и 
Пиперево br. 08-605/1 od 19.11.2014  
godina. 

 
 2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a }e se  
                objavi vo "Slu`beni glasnik na Op{tina 
Vasilevo". 
 
Бр.07-2320/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 
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*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Zаклучокот za davawe 
soglasnost  на Одлуката за утврдување на цената за 
одведување на отпадни води na Upravniot odbor 
na JP “Turija” Vasilevo, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2321/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
        Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od 

Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na R.M." br 5/02), ~len 11 став 1  to~ka 5 od Zakonot 
za javnite pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M." 
br 38/96) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na Op{tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br. 04/03,08/06 и 
09/10 ), Sovetot na op{tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica  donese,  
  

ZAKLU^OK 
za davawe soglasnost  на Одлуката за утврдување на 

цената за одведување на отпадни води na 
Upravniot odbor na JP “Turija” Vasilevo 

 
 
1. Sovetot na op{tina Vasilevo dava soglasnost na 
Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија" 
Василево за утврдување на цената за одведување на 
отпадни води br. 08-604/1 od 19.11.2014  godina. 
 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a }e se  
                objavi vo "Slu`beni glasnik na Op{tina 
Vasilevo". 
 
Бр.07-2321/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                        Илчо Колев с.р. 

 
 
 
 
 

*  *  * 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Zаклучокот za davawe 
soglasnost  на Одлуката за утврдување на висината 
на паричниот надоместок за промена на локацијата 
на водоводен приклучок од главна линија na 
Upravniot odbor na JP “Turija” Vasilevo, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2322/2        Општина Василево 
2711.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
        Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od 

Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na R.M." br 5/02), ~len 11 став 1  to~ka 5 od Zakonot 
za javnite pretprijatija ("Slu`ben vesnik na R.M." 
br 38/96) i ~len 21 to~ka 29 od Statutot na Op{tina 
Vasilevo ("Slu`ben glasnik na OV" br. 04/03,08/06 и 
09/10 ), Sovetot na op{tina Vasilevo na svojata 
redovna sednica  donese,  
  

ZAKLU^OK 
za davawe soglasnost  на Одлуката за утврдување на 
висината на паричниот надоместок за промена на 

локацијата на водоводен приклучок од главна 
линија na Upravniot odbor na JP “Turija” Vasilevo 
 
1. Sovetot na op{tina Vasilevo dava soglasnost na 

Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија" 
Василево за утврдување на висината на 
паричниот надоместок за промена на локацијата 
на водоводен приклучок од главна линија br. 08-
603/1 od 19.11.2014  godina. 

 
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot na 
donesuvaweto a }e se  
                objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Vasilevo". 
 
 
Бр.07-2322/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                         Илчо Колев с.р. 

 
*  *  * 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 
 Se proglasuva Решението за формирање на 
привремена Комисија за изработка на Предлог-
Годишна програма за работа на Советот на 
општина Василево за 2015 година  , 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2323/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
    Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа("Службен 
весник на РМ"  бр.5/02) член 21 точка 38 од 
Статутот на општина Василево("Службен 
гласник на ОВ"  b r .0 4/ 0 3, бр.0 8/ 06 и бр.1 0/ 06) 
и член 113 од Деловникот на Советот на 
општина Василево("Службен гласник на ОВ"  
бр.01 / 07), Советот на општина Василево на 
својата редовна седница odr`ana na 26.11.2014 
godina го донесе следното  

 
РЕШЕНИЕ 

за формирање на привремена Комисија  за 
изработка на Предлог-Годишна програма за работа 

на Советот на општина Василево за 2015година 
 
   1.За членови на Комисија за изработка на 
Предлог-Годишна програма за работа на Советот 
на општина Василево за 2 015 година се избираат: 
 
  -Илчо Колев - претседател 
  - Драги Митев - член 
  -  Билент Исинов - член 
  - Марјан Јанев - член 
  - Славе Андонов - член 
 
   2.Оваа Решение влегува во  сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на општина 
Василево“.       
                                                                                     
Бр.07-2323/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 

 
*  *  * 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva  Заклучокот за одобрување 
на Planот нa programiте za razvoj , 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2324/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

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

 
Vrz osnova na ~len 21 stav 2 od Zakonot za 

izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za buxetite 
(“Slu`ben vesnik na RM” br.4/08) i ~len 21 od 
Statutot na op{tina Vasilevo (“Slu`ben glansik 
na OV” br.04/03, 08/06 и 09/10 ), Sovetot na 
op{tina Vasilevo na svojata redovna sednica 
odr`ana na den 26.11.2014 godina donese 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за одобрување на Предлог-P l a n о т 

нa programite za razvoj 
 
 

- Se odobruva Предлог-Planot нa programite 
za razvoj . 

 
- Одобрениот Предлог-Plan нa programite za 

razvoj е составен дел на Предлог - Буџетот на 
општина Василево за 2015 година. 

 
- Planot vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto i istiot stanuva sostaven del 
na Buxetot na op{tina Vasilevo za 2015 
godina. 
 
 

Бр.07-2324/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 

 
 
 
 
 

*  *  * 



   Br.14                                  Службен glasnik na Opшtina Vasilevo      04  декември  2014g. 
 

 11

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Програмата за социјална 
заштита во Општина Василево за 2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 

 

Бр.08–2325/2                        Општина Василево 
27.11.2014г.                          Градоначалник 

Василево                        Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), член 112 
став 2 д Законот за социјална заштита („Службен весник на 
РМ“ бр. 50/97) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на 
Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ 
бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Sovetot na op{tina Vasilevo 
na svojata redovna sednica одржана на 26.11.2014 
година ја  donese следната 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за социјална заштита во  

Општина Василево за 2015 година   
 

- Општи одредби  
Општината во остварувањето на својата надлежност 

од областа на социјалната заштита работи согласно важечката 
законска регулатива и подзаконските акти донесени од 
државата и локалната самоуправа. 

Законот за социјална заштита, Програмата за 
остварување на социјалната зазаштита, Националната 
програма за развој на социјалната заштита, Законот за локална 
самоуправа Законот за семејството, Законот за урбанистичко 
планирање и други, се акти, врз основа на кои се уредува 
социјалната заштита, специфичните потреби на населението и 
начинот на остварување на социјалната заштита. 

Во Програмата за работа на советот на општина 
Василево за 2015 година, за последното тромесечје утврдено е 
дека советот на општина Василево треба да донесе Програма 
за социјална заштита за конкретни категории лица во општина 
Василево. 

Со оваа програма советот на општина Василево има 
за цел поедини категории на семејства да добијат соодветен 
третман и заштита од социјален ризик, совладување на овие 
ризици како и со девијантните појави и однесувања.  
 

- Видови ризици на кои се изложени граганите 
и категории на лица кои  ги опфака оваа 
програма 

  
 Основни социјални ризици на кои најчесто се 
изложени граганите, се следните: 
 - ризици по здравјето (болест, повреда и 
инвалидност) 
 - ризици од стареење ( старост и преживување) 
 - ризици по мајчинство и семејство 
 - ризици од невработеност и професионална 
неадаптираност и 
 - ризици од неадаптираност кон социјалната средина. 
 
 Категории на лица кои ќе бидат опфатени со оваа 
програма кога ќе се најдат во исклучително тешка состојба се: 
 - лица со телесна попреченост 
 - деца на улица ( деца без родители и родителска 
грижа) 
 - деца со посебни потреби  
 - деца со воспитно-социјални проблеми 
 - деца од еднородителски семејства 
             - лица изложени на социјален ризик 
 - лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол 
 -старите лица без семејна грижа 
 
 Социјалната заштита што ќе се развива на локално 
ниво, на граганите ќе обезбеди социјална помош и социјални 
услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остваруваат 
својата социјална сигурност и кога се во исклучително тешка 
состојба.  

- Финансиски средства  
 

Финансиските средства потребни за реализација на 
Програмата за социјална заштита во Општина Василево од 
2015 година, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Василево 
за 2015 година.  

Вкупно обезведени финансиски средства: 
- од Буџетот на општина Василево----- 200.000 ден. 

 
 

 Овие финансиски средства ќе се користат за 
категориите на  грагани кога се наогааат во исклучително 
тешка состојба и во специфни улови и тоа: 
  
1. Лица со телесна попреченост  od 1000 do 3000 ден 
2. Деца на улица ( деца без родители и родителска грижа) od 
1000 do 3000 ден. 
3. Деца со посебни потреби  od 1000 do 3000     ден. 
4. Деца со воспитно-социјални проблеми od 1000 do 3000  
ден. 
5. Деца од еднородителски семејства od 1000 do 3000  ден. 
6. Лица изложени на социјален ризик od 1000 do 3000  ден. 
7. Старите лица без семејна грижа   od 1000 do 3000 ден. 
            8. Lica so zdrastveni problemi  od 1000 do 
3000 den 
 9. Lica pogodeni od elementarni nepogodi, 
po`ari i drugo, visinata na finansiskite sredstva 
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{to }e se odobrat da bidat vo zavisnost od 
nastanatata {teta . 
 
 Разгледувањето на барањата од граганите ќе го врши 
Градоначалникот на општина Василево  секое барање 
поединечно и средствата ќе се уплаќаат на транскакциона 
сметка на граганинот. 
 

- Завршни одредби 
Програмата за социјална заштита на Општина 

Василево за   2015 година влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавување во „Службен гласник на Општина 
Василево “. 
 

Бр.07-2325/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                         Илчо Колев с.р. 
 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Програма за заедничка 
потрошувачка во општина Василево за 2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 

 
Бр.08–2326/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот 
за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр 5/02), 
член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на 
РМ“ бр. 111/08), Закон за комунални дејности (,,Slu`ben 
vesnik na RM’’ br.95/12,163/13 и 42/14) и член 21 точка 
15 од Статутот на Општина Василево (Slu`ben glasnik na 
OV br. 04/03, 08/06 i 09/10), Советот на својата редовна 
седница одржана на 26.11.2014 година  ја донесе 
следната 

П Р О Г Р А М А 
за заедничка потрошувачка во oпштина  

Василево за 2015 година   
 

I. Општи одредби  
 

Со оваа програма се утврдуваат објектите и 
активностите за орджување на заедничката 
потрошувачка во Општина Василево за 2015 година, 
видот  и обем на работите што треба да се извршат, 
финансиските средства временски рокови за 
извршување, динамика, начин на вршење на работите, 
одржување на постоечките и поставување на соодветни 
садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на 
отворените простори пред јавните објекти.  

Согласно одредбите на Законот за комунални 
дејности ( Сл. Весник на РМ бр.95/12, 163/13 и 42/14)  
постојат повеке видови на објекти на комуналната 
инфраструктура кои служат за задоволување на 
заедничката потрошувачка и според Законот за Јавна 
чистота  (Сл. Весник на РМ бр.130/10 пречистен текст, 
23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) се уредуваат условите и 
начинот на одржувањето на јавната чистота, површините 
и објектите на кои се врши одржувањето на јавната 
чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во 
зимски услови. Овие надлежности  се од јавен интерес и 
се обврска на единиците на локалната самоуправа. 

Одржувањето на објектите на заедничката 
комунална потрошувачка е континуиран процес како и 
одржувањето на  јавната чистот,  кој обезбедува трајно и 
квалитетно чистење на јавните површини, на отворените 
простори на јавните објекти и на дворните површини на 
колективните и индивидуалните објекти за домување. 
Сопствениците, односно корисниците на отворени 
простори на јавните објекти и на дворните површини на 
колективните и индивидуалните објекти за домување се 
должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го 
отстрануваат сметот од истите.  

Одржувањето на објектите на заедничката 
комунална потрошувачка и одржувањето на  јавната 
чистота на јавните површини во општина Васаилево го 
врши ЈПКД „Турија“ – Василево, за сметка на општина 
Василево. 
 

II. Видови на објекти и услуги кои спагаат во 
задоволувањето на заедничката потрошувачка 
 

Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма се:  
- Локални патишта и улици со вертикална и 

хоризонтална сигнализација, велосипедски 
патеки, кејови и јавни површини; 

- Гробишта; 
- Паркови, зелени површини, парк шуми и 

рекреативни зелени површини и 
карактеристични пејсажи;  

- Рекреативни објекти ( детски игралишта, 
спортски патеки и игралишта и  

- Одводни канали и речни корита. 
 

Одржувањето на сите овие објекти спагаат во услуги 
кои ЈП Турија ги врши за сметка на оптина Василево. 

 
III.     Oбем, динамика и начин на извршување на 

работите. 
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Одржувањето на објектите на заедничката 
комунална потрошувачка и одржувањето на  јавната 
чистота на јавните површини во општина Василево ќе се 
врши по следниот обем и динамика: 

- Двапати годишно ќе се косат банкините на 
локални патишта и улици; 

- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа 
вертикална и хоризонтална сигнализација; 

- Еднаш месечно косење на зелените 
површини во сите населени места; 

- Трипати месесечно чистење на влезната 
улица во с Василево до Домот на 
култрурата, тротоарите и паркинг просторот 
пред Училиштето; 

- Еднаш месечно чистење и косење на 
гробишта во сите населени места; 

- Еднаш месечно чистење и косење на 
фудбалските терени во сите населени места; 

- Еднаш годишно чистење на одводни канали 
и речни корита во сите населени места  

- Двапати годишно во месец април - мај и  
септември - октомври ќе се изврши сечење 
на гранки на дрвја кои сметат на влезните 
локални патишта во сите населени места. 

- За одржување на јавната чистота на јавните 
површини ќе се постават садови – корпи за 
фрлање на отпадоци во сите населени места; 

- Во општинскиот центар и во централните 
делови на населените места ќе се постават 
контејнери и пепелници за гаснење и 
фрлање на догорчиња од цигари. 

- За одржување на јавната чистота, ќе се 
набават и постават канти – садови од 120 
литри. 

 
Одржувањето на објектите на заедничката 

комунална потрошувачка и одржувањето на  јавната 
чистота на јавните површини во општина Васаилево ќе 
се врши дење во работно време од 8,00 до 16,00 часот. 
  

IV. Финансиски средства  
 
Финансиските средства потребни за реализација на 

Програмата за заедничка потрошувачка во Општина 
Василево за 2015 година ќе се обезбедат  од 
домакинствата и правните субјекти во сите населени 
места во Општина Василево. 

Овие средства ќе ги наплака општина Василево 
еднаш годишно по 240 денари од домакинство и 
правните лица.( согласно одлуката која е донесена по 20 
денари месечно). 

- 2841 домакинства и 46 правни лица х 240 
денари вкупно 692880 денари. 

 
Овие прибрани финансиски средства ќе се 

користат за одржувањето на објектите на заедничката 
комунална потрошувачка и одржувањето на  јавната 
чистота на јавните површини во општина Васаилево. 
 

 
V .Завршни одредби 

 
Програмата за заедничка комунална 

потрошувачка во Општина Василево за 2015 година 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Василево “.  

 
Бр.07-2326/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 

 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Програмата за поставување 
на вертикална и хоризонтална сообраќајна 
сигнализација на локалните патишта и улици во 
Општина Василево за 2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

      Бр.08–2327/2                      Општина Василево 
27.11.2014г.                 Градоначалник 
Василево             Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот 
за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), 
член 52 точка 3 од Законот за јавните патишта (Сл. 
весник на РМ бр. 84/08) и член 21 став 1 точка 9 од 
Статутот на Општина Василево (Slu`ben glasnik na OV 
br. 04/03, 08/06 i 09/10), Советот na op{tina Vasilevo na 
својата седница одржана на 26.11.2014 година ја донесе 
следната :  

 
 

ПРОГРАМА 
за поставување  на вертикална и хоризонтална 

сообракајна сигнализација на локалните 
патишта и улици по населени места во општина 

Василево во 2015 година 
 

Врз основа на увид на лице место и врз основа 
на Законот за безбедност во сообракајот, Општина 
Васаилево ја има согледано потребата од поставување на 
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вертикална и хоризонтална сообракајна сигнализација на 
локалните патишта и улици по населени места во 
општина Василево  

 
1.Вертикална сообракајна сигнализација се 

предвидува да се постави на локалните патишта и улици 
во општина Василево во населените места и тоа:  

 
Населено место Василево; 

- На излез од Василево на раскрсница со 
регионален пат знак „задолжително 
запирање“ (202); 

- На влез во Василево на раскрсница со 
регионален пат знак „крстосување со пат со 
првенство на минување“ (201) 

- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој 
означува свртување на лево спрема село 
Пиперево; 

- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој 
означува свртување на десно спрема село 
Пиперево; 

- На локален пат на клучка кај дом на култура 
во Василево знак „задолжително запирање“ 
(202); 

- На раскрсница кај пошта во Василево  знак 
„задолжително запирање“ (202) поточно од 
страната на патот за црквата, 

- Пред  училиштето во Василево два знака 
„деца на патот“ (124) од двете страни по 
еден и  

- На локален пат за Пиперево  на клучка кај 
Добрејци знак „задолжително запирање“ 
(202). 

Населено место Пиперево: 
- Пред  училиштето во Пиперево два знака 

„деца на патот“ (124) од двете страни по 
еден и  

Населено место Градошорци: 
- На локална улица на излез од „чифликот“ во 

Градошорци  знак „задолжително запирање“ 
(202) 

- На локален пат во Градошорци, кај 
Пеловски,  два знака „двојна кривина или 
повеќе кривини едноподруго од кои првата 
е на десно“ (104.2); 

- На излез од Градошорци да се замени 
знакот „патоказна табла“ (404) каде во лево 
да се наоѓа Радовиш а во десно Струмица 
бидејки е искршена и 

   
  Населено место Ангелци: 

- Пред улицата која излегува од подрачното 
училиштето во Ангелци два знака „деца на 
патот“ (124) од двете страни по еден. 

- На локален пат во Ангелци, кај Нанчо, два 
знака „двојна кривина или повеќе кривини 
едноподруго од кои првата е на лево“ 
(104.1);  

- На локална улица на кај „бунарот“ во 
Ангелци знак „задолжително запирање“ 
(202); 

- На локална улица на излез од гробиштата во 
Ангелци знак „задолжително запирање“ 
(202) и 

- На локална улица на излез кај „Хаџијски“ 
знак „задолжително запирање“ (202); 

   
   Населено место Едрениково: 

- На локален пат пред влез во Едрениково 
„претпатоказ“ (403) кој означува свртување 
на десно спрема село Трибичино и 

- На излез од Едрениково знак „задолжително 
запирање“ (202) 

   
   Населено место Радичево: 

- На излез од Радичево (новиот излез) знак 
„задолжително запирање“ (202); 

     Населено место Дукатино: 
- На излез од Дукатино знак „задолжително 

запирање“ (202). 
  
    Населено место Доброшинци: 

- На локален пат за Доброшинци при 
исклучување од патот за брана Турија знак 
„задолжително запирање“ (202); 

- На локален пат за Доброшинци при 
исклучување од патот за брана Турија 
„патоказна табла“ (404) за Доброшинци,  
Нова Маала, Висока Маала и Чанаклија; 

- На локален пат во Доброшинци кај 
„Маринчо“„претпатоказ“ (403) за Нова 
Маала десно и Висока Маала лево; 

- На локален пат од Висока Маала знак 
„задолжително запирање“ (202). 

- Пред  училиштето во Доброшинци два знака 
„деца на патот“ (124) од двете страни по 
еден. 

      Населено место Нова Маала:  
- Пред  училиштето во Нова Маала два знака 

„деца на патот“ (124) од двете страни по 
еден 

- На локален пат за Нова Маала на 
раскрсница со пат за Чанаклија 
„претпатоказ“ (403) за Чанаклија во десно и 

- На локален пат за Чанаклија на раскрсница 
со пат за Нова Маала знак „задолжително 
запирање“ (202).  

    
  Населено место Чанаклија: 

- На локален пат Гечерлија – Чанаклија знак 
„ограничување на брзината“ (235) на 50 
км/ч;   

- На локален пат Гечерлија – Чанаклија, кај 
мостот на реката,  два знака „двојна кривина 
или повеќе кривини едноподруго од кои 
првата е на десно“ (104.2). 
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- Пред  училиштето во Чанаклија два знака 
„деца на патот“ (124) од двете страни по 
еден. 

2. Хоризонтална ( вештачки издадености ) 
сообракајна сигнализација се предвидува да се постави 
на локалните улици во општина Василево во населените 
места и тоа:  

- Василево пред училиштето од двете страни  
- Пиперево пред училиштето од двете страни  
- Доброшинци - пред училиштето од двете 

страни 
- Нова Маала - пред училиштето од двете страни 

и 
- Ангелци - пред учиштето од двете страни 

 
  За реализација на програмата се потребни 
финансиски средства во износ од 400.000 денари. 
 Овие финансиски средства ќе се наменат за: 
- Хоризонтална (вештачки издадености) сообракајна 
сигнализација---80.000 ден. 
- Вертикална сообракајна сигнализација------320.000 ден. 
  
 Средства за реализација на програмата ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина Василево,  
 Начинот и динамиката на реализацијата на оваа 
програма зависи од приливот на финансиските средства. 
 
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Василево,,. 
 
Бр.07-2327/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                           Илчо Колев с.р. 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 
 Se proglasuva Programaта za odr`uvawe и 
проширување na javnoto osvetluvawe na podra~jeto 
na op{tina Vasilevo за 2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 
Бр.08–2328/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 13 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na 
op{tina Vasilevo na својата седница одржана на 
27.11.2013 година ја донесе следната : 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
za odr`uvawe i pro{iruvawe na uli~noto 

osvetluvawe vo op{tina Vasilevo za 2015 godina 
 
 

Vrz osnova na ~len 21 to~ka 13 od Statutot 
na op{tina Vasilevo, obvrska na Sovetot e da 
donese Programa za javnoto osvetluvawe. 
Pokonkretni odredbi koi se odnesuvaat na ovaa 
komunalna dejnost se sodr`ani vo Zakonot za 
lokalna samouprava, Zakonot za komunalni dejnosti 
i Zakonot za komunalni taksi, kako i so Odlukata za 
komunalen red na op{tina Vasilevo. 
 Sredstvata za finansirawe na odr`uvaweto 
i pro{iruvaweto na uli~noto osvetluvawe se 
predvideni vo Buxetot na op{tina Vasilevo vo 
Programata J3 - javno osvetluvawe, i od 
komunalnata taksa za uli~no osvetluvawe 
regulirana so Zakon za komunalni taksi (Sl.vesnik 
na RM br.92/07) koja iznesuva 25 k.vati po broilo. 
Ovaa komunalna taksa se napla}a od gra|anite 
zaedno so naplatata za potro{ena elektri~na 
energija. Ovie sredstva gi pribira EVN - KEC - 
Strumica i istite gi uplatuva na `iro smetka na 
op{tina Vasilevo i toa po 140.25  denari po broilo. 
  Brojot na imateli na broila od 
kategorijata potro{uva~ - doma}instva vo tekot na 
godinata e promenliv, bidej}i vo tekot na godinata 
ima novo prijaveni doma}instva, a ima i 
doma}instva koi se odjavuvaat bidej}i imaat 
sezonska potreba od elektri~na energija za vreme 
dodeka se vrateni od stranstvo. 
 

Momentalno na teritorijata na op{tina 
Vasilevo ima registrirano     3159 potro{uva~i od 
koi 3103 se aktivni doma}instva i 191 delovni 
subjekti.  

 
 Vo na{ata programa }e gi opfatime site 
3.294 aktivni broila. 
 
 Vo op{tina Vasilevo mre`ata za javno 
osvetluvawe se napojuva od 29 trafostanici vo koi 
se nao|aat blokovi za javno osvetluvawe opremeni 
so broila za merewe na potro{enata elektri~na 
energija. 
  
 
 

Momentalnata sostojba so uli~no osvetluvawe e dadena vo tabela. 
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Red 
Br. 

Naseleno mesto Broj  na 
doma}instva 

Broj  na 
svetilki 

Prose~en br.  na doma}instva po 
svetilka  

1. Vasilevo  700 184 3,80 
2. Grado{orci  511 130 3,93 
3. Angelci 249 74 3,36 
4. Piperevo  388 109 3,56 
5. Vladevci  177 79 2,24 
6. Su{evo  190 73 2,60 
7. Radi~evo 163 79 2,06 
8. Dukatino  111 58 1,91 
9. Dobro{inci 224 64 3,50 

10. Nova Maala 205 82 2,50 
11. ^anaklija 145 33 4,39 
12. Visoka Maala 85 18 4,72 
13. Sedlarci  81 44 1,84 
14. Edrenikovo  55 31 177 
15. Trebi~ino 10 9 1,11 

 VKUPNO: 3294 1067 3,087 
 

Od tabelata se gleda deka vo prosek doagat  3.087  doma}instvo na edno sijali~no mesto. Najdobra e 
sostojbata vo slednite naseleni mesta Trebi~ino, Edrenikovo, Dukatino, Radi~evo, Sedlarci i Vladevci, dobra 
vo Su{evo, Nova Maala,  Angelci,  Piperevo i Dobro{inci a polo{a vo naselenoto mesto Vasilevo, 
Grado{orci,  Visoka Maala i ^anaklija. 
 

Pri postavuvaweto na novite svetilki osnoven kriterium }e bide brojot na broila (doma}instva) i 
dol`ina na naselenoto mesto, odnosno gustina na naselenost. 

 
Vo tekot na 2015 godina se planira da se postavat novi armaturi vo naselenite mesta.  

 
Tabela 2 

Red 
Br. 

Naseleno mesto Broj  na 
doma}instva 

Novi 
sijali~ni 

mesta 

Linii  
(vo metri) kabel 

1. Vasilevo  700 10 1000 
2. Grado{orci  511 8 700 
3. Angelci 249 3 450 
4. Piperevo  388 7 400 
5. Vladevci  177 5 450 
6. Su{evo  190 8 600 
7. Radi~evo 163 5 200 
8. Dukatino  111 3 150 
9. Dobro{inci 224 5 250 

10. Nova Maala 205 5 500 
11. ^anaklija 145 10 500 
12. Visoka Maala 85 4 200 
13. Sedlarci  81 3 200 
14. Edrenikovo  55 / 500 
15. Trebi~ino 10 / 100 
16. Ind.zona kon Karbino 33 

stolba 
 
/ 

 
10 

 
2000 

17. Ind.zona kon Strumica 14 
stolba 

 
/ 

 
5 

 
1000 

 VKUPNO: 3294 91 9200 
 So vaka izvr{enoto pro{iruvawe vo 

op{tina Vasilevo smetame deka javnoto 
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osvetluvawe }e gi zadovoli potrebite na gra|anite, 
bidej}i za 3 294 korisnici bi imalo 1158 sijali~ni 
mesta ili na sekoi 2.84  doma}instva doa|a 1 
sijali~no mesto. 

Smetame deka vaka postavenoto javno 
osvetluvawe treba da nastojuvame da go odr`uvame 
vo ispravna sostojba. 

 
 Za realizacija na Programata neophodni se 

finansiski sredstva koi se predvideni vo buxetot 
na op{tina Vasilevo. 
 Vkupen iznos na finansiski sredstva se 
5.000.000,oo den. od koi:  

- 3.000.000,oo den. za potro{ena elektri~na 
energija; 

- 2.000.000,00 denar za tekovno odr`uvawe  
Realizacijata na Programata za uli~no 

osvetluvawe i nejzinata dinamika najmnogu zavisi 
od procentot na naplata odnosno od pribiraweto na 
izvornite prihodi od naselenieto. 
 

 

Бр.07-2328/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Programaта za sport i 
rekreacija и манифестации na podra~jeto na 
op{tina Vasilevo за 2015 година , 
 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 
Бр.08–2329/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

 

 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 11 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na 
op{tina Vasilevo na својата седница одржана на 
26.11.2014 година ја донесе следната : 

 
Programa  

za sport , rekreacija и манифестации na podra~jeto 
na op{tina Vasilevo za 2015 godina 

 
 Vo ovaa programa na predlog na 
gradona~alnikot se opfateni site aktivnosti vo 
oblasta na sportot i kulturata vo op{tina 
Vasilevo pri {to sredstvata }e bidat obezbedeni 
Buxetot na op{tina Vasilevo. 

 
~len 1 

 Prihodite potrebni za izvr{uvawe na ovaa 
programa }e bidat obezbedeni od: 
 

1. Osnovniot buxet na op{tina Vasilevo 
sredstva vo visina od                   2.855.000 
denari  

Вkupno:              2.855.000 ден 
 

~len 2 
L00. Programa sport i rekreacija 
 Tro{ocite za izvr{uvawe na navedenata 
programa se: 

 Veligdenski turnir vo mal fudbal kade se 
potrebni sredstva od   250.000 denari; 

 Manifestacijta den na prazot {to se 
odr`uva kako tradicija od   200.000 denari; 

 Mar{ot za Varvarica po povod denot na 
formiraweto na NOO od   50.000 denari; 

 Den na op{tinata 16 Dekemvri sredstva vo 
visina od  100.000 denari; 

 Меморијален турнир во мал фудбал во 
с.Пиперево  25.000 денари; 

 Turnir vo mal fudbal po povod praznikot 
vo ^anaklija  20.000 denari; 

 Turnir vo odbojka vo Su{evo po povod 
prazmikot M.Bogorodicа 10.000 denari; 

 Turnir vo odbojka vo с.Нова Маала po povod 
prazнikот Г.Bogorodicа  25.000 denari; 

 Турнир во кошарка во с.Владиевци по повод 
верскиот празник Г.Богородица  25.000 денари; 

 Turnir vo trka na kowi vo Vasilevo po 
povod \ur|ovden   10.000 denari;  

 Natprevar vo strela{tvo po povod denot na 
lovot  20.000 denari; 

 Novogodi{en i bo`i}en turni po povod 
bo`i}nite praznici od:  200.000 denari; 

 Manifestacija 19-Juli den na naprednata 
mladina vo s.Radi~evo od:         5.000 denari;  
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 Натпревар во влечење на трупци во с.Василево 
по повод празникот Водици    15.000 денари; 

 Учество на карневалски настани                                                                              
250.000 денари; 

 Средства за стимулација и наградување на 
талентирани спортисти    100.000 денари; 

 Турнир во мал фудбал ,, Илинден,, Радичево                                                            
25.000 денари; 

 Курбан Бајрамски турнир во фудбал во 
с.Градошорци   75.000 денари; 

 Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково                                                                        
100.000 денари 

 Drugi manifestacii koi se odr`uvaat vo 
op{tina Vasilevo od:  175.000 denari 
Вкупно: 1.655.000 денари 

 
 Vo tekot na godinata potrbeni ni se 
sredstva za subvencionirawe na sportskite klubovi 
vo na{ata op{tina i toa za: 

 Fudbalski klub od Vasilevo  sredstva vo 
visina od:   350.000 denari; 

 Odbojkarskiot klub od s.Su{evo sredstva vo 
visina od:   350.000 denari; 

 Fudbalski klub ,,Единство’’ од с.Пиперево                                                          
150.000 денари; 

 Site sportski klubovi vo site naseleni 
mesta vo op{tinata od:  150.000 denari 

  
i 

Vo tekot na godinata za sproveduvawe na 
ovaa programa }e imame potreba od anga`irawe na 
nadvore{ni lica za spreveduvawe na site 
manifestacii vo tekot na godinata sredstva vo 
visina od:   200.000 denari 

 
~len 3  

Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den 
po objavuvaweto vo Slu`beniot glasnik na op{tina 
Vasilevo. 

 
 

Бр.07-2329/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Programaта za izgradba i 
rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo op{tina 
Vasilevo за 2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 
Бр.08–2330/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 
 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 14 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na 
op{tina Vasilevo na својата седница одржана на 
26.11.2014 година ја донесе следната : 

 
Programa  

za izgradba i rekonstrukcija na vodovodnata mre`a 
vo op{tina Vasilevo за 2015 година 

 
 Voved: 
 Vo programata izgradbata i 
rekonstrukcijata na sistemite za vodosnabduvawe 
kako del od nadle`nosta za komunalni dejnosti za 
2015 godina predvideni se odredeni aktivnosti za 
koi }e bidat obezbedeni sredstva preku transferi 
od strana na poodelni ministerstva i od sopstveni 
prihodi vo buxetot za 2015 godina. 

 
~len 1 

 Za realizacija na navedenata programa 
predvideni se sredstva od: 
- Transferi na sredstva od Ministerstvoto za 
`ivotna sredina i prostorno planirawe 
   sektorot za vodi i od Buxetot na op{tina 
Vasilево 3.000.000 denari;  
Vkupno:   3.000 000 denari 
 
 Sredstvata }e bidat iskoristeni za 
slednite kapitalni programi: 
 
JGB. Rekonstrukcija na sistemi za vodosnabduvawe 
vo op{tina Vasilevo 
 

 Rekonstrukcija na vodovodna mre`a vo site 
naseleni mesta                        2.000.000 denari; 

Vkupno:   
JGA. Одржување na sistemi za vodosnabduvawe vo 
s.Dobro{inci-Nova Maala  
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 Izolacija na rezervoarot vo s.Dobro{inci 
sredstva od:       1.000.000 
denari 

Вкupno:   1.000.000 denari  
Вкупно:  3.000.000 денари  

 
~len 2 

 Ovie tro{oci (kako kapitalni), isklu~ivo 
se odnesuvaat za izgradba i rekonstrukcija na 
vodovodnata mre`a vo site naseleni mesta vo 
op{tina Vasilevo. 
 

 ~len 3  
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den 

po objavuvaweto vo Slu`beniot glasnik na op{tina 
Vasilevo. 
 
Бр.07-2330/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                            Илчо Колев с.р. 
 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 
 Se proglasuva Programaта za lokalen 
ekonomski razvoj na podra~jeto na op{tina 
Vasilevo за 2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 
 

      Бр.08–2331/2                       Општина Василево 
27.11.2014г.                    Градоначалник 
Василево               Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 11 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na 
op{tina Vasilevo na својата седница одржана на 
26.11.2014 година ја донесе следната : 
 

Programa  
za lokalen ekonomski razvoj na podra~jeto na 

op{tina Vasilevo за 2015 година 
 

 Vo tekot na 2015 godina predvideni se 
odredeni aktivnosti od oblasta na ekonomkiot 
razvoj vo pove}e oblasti vo op{tinata kako {to se: 

 Pottiknuvawe na gra|anite so opredeleni 
obuki za planirawe na svoeto proizvodstvo 
preku sovremeni merki na stopanisuvawe; 

 Izrabotka na svoi proekti za za{tita na 
`ivotnata sredina i konkurirawe vo site 
nevladini organizacii koi objavuvaat 
potreba od vakvi proekti; 

 U~estvo vo zaedni~ki proekti vo 
jugoisto~niot region na desette op{tini od 
oblasta za ras~istuvawe na cvrstiot otpad 
i drug otpad kako i drugi (zaedni~ki) 
proekti; 

 U~estvo vo zaedni~ki proekti vo IPA 
fondovite koi }e po~nat da se sproveduvaat 
vo 2014 godina osobeno za prekugrani~nata 
sorabotka so op{tini od sosedna Bugarija и 
други соседни држави; 

 Pokrivawe na tro{ocite za izvr{enite 
uslugi vo oblasta na nadzorot . 

 
~len 1 

 Za potrebata od realizacija na ovaa 
programa kako prihodi }e gi koristeme sredstvata 
od osnovniot buxet od:    2.650.000 denari  
 

~len 2 
 G1. Podr{ka na lokalniot ekonomski razvoj 
 
 Vo ovaa programa }e predvidime sredstva za 
slednite aktivnosti: 

 Tro{oci za komunalni uslugi  vo visina od 
50.000 denари; 

 Srestva za nabavka na siten inventar, 
spisanija i kanc. materijal od 100.000 den;  

 Za subvencionirawe na zaedni~ki proekti 
sredstva od  900.000 denari; 

 Za izgotvuvawe na svoi proekti sredstva vo 
visina oд 1.000.000 denari; 

 Srestva za anga`irawe na nadvore{ni 
eksperti vo navedenata oblast od 200.000 
denari; 

 Средства за подршка и наградување на 
талентирани учениции    100.000 денари; 

 Средства за ЗЕЛС и Центарот за развој на 
Југоисточниот регион   300.000 денари; 

              Vkupno:   2.650.000 denari     
 

~len 3  
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den 

po objavuvaweto vo Slu`beniot glasnik na op{tina 
Vasilevo. 
 
Бр.07-2331/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                           Илчо Колев с.р 
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*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 
 
 Se proglasuva Programa za 
izgradba,rekonstrukcija,odr`uvawe i za{tita na 
lokalnite pati{ta i ulici na op{tina Vasilevo za 
2015 godina, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 
Бр.08–2332/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 11 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na 
op{tina Vasilevo na својата седница одржана на 
26.11.2014 година ја донесе следната :  
 

P    R   O   G   R   A   M   A 
za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita  

na lokalnite pati{ta i ulici za 2015 godina 
 

Pojdovna osnova pri izgotvuvaweto na ovaa 
Programa e toa deka za izgradba, rekonstrukcija, 
odr`uvawe i za{tita na lokalnite pati{ta i ulici 
vo Op{tina Vasilevo za 2014 godina potrebnite 
finansiski sredstva }e se obezbedat od:  

- Agencijata za dr`avni pati{ta treba da 
planirame sredstva vo iznos od  2.300.000 denari.  

- Agencijata za finansiska podr{ka i 
ruralen razvoj (AFPRZ) sredstva od  12.500.000 
denari 

- Ministerstvo za Finansii na RM sredstva  
vi iznos od  2.400.000 denari 

- Buxet na op{tina Vasilevo sredstva od 
registracijata na motorni vozila iznos od 350.000 
denari.  

- Buxet na op{tina Vasilevo sredstva od 
koncesii za eksploatacija na mineralni surovini 
400.000 denari.  

- Del od sredstvata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te 2.000.000 denari, i  

- Prihodi od nadomestokot za steknuvawe na 
prava za koristewe na grade`no zemji{te 5.200.000 
denari. 

 Vkupno potrebni sredstva za ovaa Programa 
se  25.150.000 denari.  

 
Predlagam vo Programata za ovaa godina 

prioritet da dademe na slednite aktivnosti: 
 
1. Лokalni  pati{ta 
- Izgradba na lokalen pat Vasilevo - 

Grado{orci vo dol`ina od 650  
                  metri    3.000.000 denari.  
  Vkupno za локални патишта:     3.000.000   denari 
 

2.. Izgradba na ulici 
-Улица vo Dukatino     460 metri --  4.500.000 denari 
(obezbedeni sredstva od АФПРЗ во износ од 3.800.000 
денари) и  700.000 денари od buxet na op{tina 
Vasilevo.  
-Улица во Angelci 250 metri -  750.000 denari   
-Улица во Su{evo  300 metri  - 800.000 denari   
-Улица во Владевци 300 metri  - 800.000 denari   
-Улица во Radi~evo 300 metri  - 800.000 denari 
-Улица во Василево   600  metri  - 1.850.000 denari  
-Улица во Доброшинци   150 metri - 450.000 denari  
-Улица во  Едрениково  100 metri  - 250.000 денари 
-Улица во Висока Мааал  200 metri   -500.000 денари 
Vkupno za ulici: 10.700.000   denari 

 
3. Изградба на потпорен зид на локален пат 
Едрениково Требичино ----550.000 денари. 

 
4. Изградба на мост на улица во населено место 
Нова Маала --- 1.500.000 денари, (obezbedeni sredstva 
od АФПРЗ во износ од 1.200.000 денари) и  300.000 
денари od buxet na op{tina Vasilevo.  
Vkupno za мост и потпорен зид:     2.050.000   denari 
 

5. Odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici во 
зимски услови 400.000 denari. 
 Vkupno za одржување:    400.000   denari 

 
6. Изградба на локални патишта и улици во 

општина Василево кои се финансираат од извори на 
средства кои не влегуваат во буџетот на општина 
Василево за кои директно се распишува тендер од 
донаторот на средства.  
  - Изградба на дел од локален пат Нова Маала – 
Чанаклија во должина од 1000 метри, 9.000.000 денари 
средства кои ќе се обезбедат од Агенцијата за државни 
патишта и od АФПРЗ. 
 
 Dinamikata na realizacijata na Programata 
}e bide vo zavisnost od prilivot na sredstva od 
Agencijata za dr`avni pati{ta, od prilivot na 
sredstva od promet na nedvi`nosti  i nadomest za 
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steknuvawe na prava za koristewe na grade`no 
zemji{te, kako i vo zavisnost i dinamikata na 
pribiraweto na finansiskite sredstva od 
nadomestkot za ureduvawe na grade`no zemji{te vo 
op{tina Vasilevo.     
 

Бр.07-2332/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 
 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Programaта za начинот на 
пресметување на трошоците за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на Општина 
Василево за 2015 година  
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den  26.11.2014 година. 
 
Бр.08–2333/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Vrz osnova na ~len 84 stav 1 и член 85 od 
Zakonot za grade`no zemjiшte (Slu`ben vesnik na 
RM br.17/2011 g.) i ~len 21 став 1 точка 8 od Statutot 
na opшtina Vasilevo (Slu`ben glasnik na opшtina 
Vasilevo br.04/03, 08/06 и 09/10 ),  Sovetot 
na opшtina Vasilevo на својата редовна седница 
одржана на 26.11.2014 година ja donese slednata 
 

 P R O G R A M A 
Za na~inot na presmetuvawe na troшocite za 

ureduvawe na grade`noto zemjiшte na podra~jeto na 
Opшtina Вasilevo za 2015 g. 

 
 

 Programata za na~inot na presmetuvawe na 
troшocite za ureduvawe na grade`noto zemjiшte na 
podra~jeto na Opшtina Вasilevo za 2015 god. 
opfaќa: 

I. Podra~jeto so poblisku opredeluvawe na 
zemjiшteto koe ќe se ureduva; 

II. Obemot na ureduvawe i stepenot na 
opremuvawe na zemjiшteto so               komunalni 
objekti i instalacii; 

III. Nadomestok za ureduvawe na grade`no 
zemjiшte - prihodi; 

IV. Namena na sredstvata - rashodi; 
 V. Nadomestok za eksproprijacija na 

zemjiшte; 
VI. Dinamika na izvrшuvawe na programata; 

           VII. Preodni i zavrшni odredbi. 
 
I. Podra~jeto so poblisku opredeluvawe na 
zemjiшteto koe ќe se ureduva 
 Kako grade`no zemjiшte se smeta 
izgradenoto i neizgradenoto zemjiшte na podra~jeto 
na opшtina Вasilevo, a koe se naoѓa vo opfatot na 
grade`niot reon predviden za izgradba na site 
vidovi objekti spored Generalniot urbanisti~ki 
plan za naselba Вasilevo, Urbanisti~ki 
dokumentacii za naseleno mesto, Urbanisti~ki 
plan von naseleno mesto, Локална урбанистичка 
документација ili Opшt akt i Odluki za na~inot na 
izgradba vo naselenite mesta koi nemaat 
urbanisti~ka dokumentacija.  
 Utvrduvawe na grade`noto zemjiшte nadvor 
od grade`niot opfat ќe se vrшi so donesuvawe 
odluka na Sovetot na opшtinata i soglasnost od 
nadle`noto Ministerstvo, vrz osnova na izraboten 
urbanisti~ki plan von naseleno mesto. 
 
II. Obem na ureduvawe i stepen na opremuvawe na 
zemjiшteto so komunalni objekti i instalacii. 
 
 Pod obem na ureduvawe i stepen na 
opremuvawe na grade`noto zemjiшte se 
podrazbiraat : 
 
 Podgotvitelni raboti  

 Pribavuvuvawe izvodi od urbanisti~ki 
planovi 

 Pribavuvawe uslovi za planirawe na 
prostorot 

 Izgotvuvawe i donesuvawe na urbanisti~ki 
planovi  

 Geodetsko snimawe i izrabotka na geodetski 
podlogi; 

 Izgotvuvawe na elaborati za ras~istuvawe 
na imotno-pravni odnosi; 

 Ras~istuvawe na imotno - pravni odnosi; 
 Izrabotka na инвестиционо техничка 

документација. 
 

 Obemot na ureduvawe na grade`noto zemjiшte, 
odnosno stepenot na opremuvawe so komunalni 
instalacii opfaќa: 
 Izgradba na ulici; 
 Izgradba na uli~na vodovodna mre`a 
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 Изградба на улична фекална и атмосверска 
канализациона мрежа и прочистување на 
отпадни води 

 Izgradba i odr`uvawe na uli~no 
osvetluvawe; 

 Ozelenuvawe na javni povrшini; 
 
Степенот на уreduvaweto  i opremuvaweto na 

grade`noto zemjiшte ќe se vrшi od sredstvata 
dobieni kako nadomestok za ureduvawe na 
grade`noto zemjiшte utvrden so ovaa Programa и ќе 
се реализира согласно динамиката на прибирање на 
средствата. Во надоместокот за уредување на 
градежното земјиште не е земено како приход 
обезбедување на електрична енергија од 
дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ 
мрежа, како и приклучпци на целата инфраструктура 
(електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека 
тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги 
градат инвестиционите објекти. 

 
 
III. Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemjiшte. 
 

Izvorite na sredstva, odnosno prihodite za 
finansirawe na aktivnostite za realizirawe na 
predvidenite raboti i objekti po Programata za 
2015 godina se od nadomestokot za ureduvawe na 
grade`noto zemjiшte. 

Visinata na nadomestokot na troшocite za 
ureduvawe na grade`no zemjiшte se opredeluva so 
Programata za ureduvawe na grade`no zemjiшte za 
tekovnata godina. 

Nadomestokot na troшocite za ureduvawe na 
grade`no zemjiшte se utvrduva po metar kvadraten 
(m2) neto korisna stambena ili delovna povrшina 
што ќе се гради, soglasno zaverenata tehni;ka 
dokumentacija -   Glaven proekt za izgradba, a se 
naplaќa pred izdavawe na Odobrenieto za gradba.  

 
 
 
Vo tekot na 2015 godina visinata na 

nadomestokot за населбите Василево, Ангелци, 
Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево и Нова 
Маала кои имаат Генерален урбанистички план, 
урбанистичка документација за населено место или 
Општ акт ќe iznesuva: 

 
-za individualni stambeni zgradi          200,oo  den. 
-za pomoшni objekti   100,oo  den. 
-za javni objekti   600,oo  den. 
-za deloven prostor    600,oo  den. 
 
-za prenamena na objekt od stanben vo deloven 
prostor se plaќa razlikata na cenata od stanben vo 
deloven prostor;  

 koga se ruшi objektot  se plaќa nadomestok 
samo za razlikata pomeѓu povrшinata na 
objektot koj se ruшi i noviot objekt шto se 
gradi; 

 
            За населбите Едрениково, Седларци, 
Доброшинци, Радичево, Дукатино и Чанаклија кои имаат 
утврден градежен опфат висината на надоместокот ќе 
изнесува: 
 
- за индивидуални станбени згради                   150,оо ден. 
- за помошни објекти                                            80,оо ден. 
- за јавни објекти                                                 300,оо ден. 
- за деловни објекти                                            300,оо ден. 
 
- за пренамена на објект од станбен во деловен простор 
се плаќа разлика на цената од станбен во деловен 
простор 
 
- кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата 
помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот 
објект што се гради   

 
За индустриската зона опфатена со Генералниот 

Урбанистички план за Василево и индустриската зона 
опфатена со Урбанистичкиот план вон населено место 
село Градашорци надоместокот за уредување на 
градежно земјиште ќе изнесува: 

 
-За деловни и производни објекти                                                    
2.500 ден/м2  
-Бензински пумпи (згради, натстрешници, резервоари, 
рампи)    3.000 ден/м2    

 
Nadomestokot na troшocite za ureduvawe na 

grade`no zemjiшte se utvrduva po metar kvadraten 
(m2) neto korisna stambena ili delovna povrшina 
што ќе се гради, soglasno zaverenata tehniчka 
dokumentacija -   Glaven proekt za izgradba, 
помножени со соодветните коефициенти утврдени со 
„Правилникот за степенот на уреденост на градежното 
земјиште и начинот на пресметување на трошоците за 
уредување на градежното земјиште според степенот на 
уреденост и оваа програма, a se naplaќa pred izdavawe 
na Odobrenieto za gradba.  

 
Коефициенти утврдени со член 4 од „Правилникот 

за степенот на уреденост на градежното земјиште и 
начинот на пресметување на трошоците за уредување на 
градежното земјиште според степенот на уреденост Сл. 
Весник на РМ бр.38/2012“ и бр.65/2012 : 
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 Станбени објекти Коефициенти 
1. Станбени простории 1.0 
 Станбени простории со висина до 2,50м во подпокривен простор  

0,2 

2. Логија затворена од три страни 
Подлоѓија затворена од две страни 
Балкони, тераси 
Заеднички проодни тераси 

0,4 
0,3 
0,2 
0,2 

3. Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба  
0,3 

4. Трафостаници од 35Кв во објект и надвор од објект 0,3 
5 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 
6 Стражарници, управител, простории за одмор 0,5 
7 Паркиралишта и гаражи 0,1 

 
 Деловни и јавни објекти Коефициенти 
1. Простории 1,0 
2. Магазини 0,5 
3. Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3 
4. Тафостаница до 35Кв во објект и надвор од објект 0,4 
5. Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5 
6. Паркиралишта и гаражи 0,1 
7. Лоѓија затворена од три страни 0,5 
8. Подлоѓија затворена од две страни 0,3 
9. Балкони, тераси 0,4 
10. Отворен наткриен простор 0,3 
 
 Други објекти Коефициенти 
1. Катна гаража 0,05 
2. Спортски покриени објекти 0,5 
3. Спортски отворени објекти 0,3 
4. Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата 1,0 
5. Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата 1,0 
6. Базени 0,2 
7. Трафостаници над 35Кв 1,0 
 Za objekti od grupa na klasi G - proizvodstvo, distribucija i servisi  
1 G1 te[ka и  zagaduva;ka industrija 0,05 
2 G2 lesna и nezagaduva;ka industrija 0,05 
3 G3 servisi 0,05 
4 G4 stovari[ta  0,05 
 Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, 

кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории) 
 

1 Продажни простории на бензински пумпни станици 1,0 
2 Услужни простории на бензинските пумпни станици 1,0 
 Објекти од група на класи Б 5 – угостителски и туристички комплекси, 

хотелски комплекси и одмаралишта, и за објектите од група на класи на 
намена А 4 – хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом 

 

1 Сите простории 0,05 
 За агроберзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висинта на 

трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот 
на уреденоста на градежното земјиште, се пресметува 50% од вкупно 
пресметаната површина согласно став 1 и 2 од овој член 
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Korisnicite na grade`no zemjiшte koi gi 

nemaat regulirano svoite obvrski, odnosno imaat 
izgradeno objekti bez platen nadomestok za 
ureduvawe grade`no zemjiшte ili se utvrdeni 
razliki vo izgradenata povrшina, ќe platat 
nadomestok po cena шto va`i na denot na 
reguliraweto na potrebnata dokumentacija, 
dokolku objektot se vklopuva vo urbanisti~kiot 
plan. 

Vo slu~aj na pogolema inflacija во текот на 
годината, korekcija na visinata na nadomestokot ќe 
izvrшi Sovetot na opшtinata, vo soglasnost so 
indeksot na cenite na malo dadeni od  Zavodot za 
statistika na RM. 

Градоначалникот на општоната, може 
поединечно со Решение да одобри, износот на 
надоместокот за уредување на градежното земјиште да 
се плати на рати во зависност од висината на 
надоместокот и оценката за важноста на објектот. 

Во текот на 2014 година од надоместок за 
уредување на градежно земјиште ќе бидат ослободени 
сите јавни служби основани од општина Василево. 
       
 
IV. Namena na sredstvata - rashodi 
 
 Sredstvata uplateni po osnov na nadomestok 
za ureduvawe na grade`no zemjiшte ќe bidat 
nameneti za ureduvawe i opremuvawe na grade`noto 
zemjiшte vo naselenoto mesto od  kade se uplateni 
soglasno programata za ureduvawe na grade`no 
zemjiшte na podra~jeto na opшtina Вasilevo. 
 
 
V. Nadomestok za eksproprijacija na zemjiшte 
 
 Za ras~istuvawe na imotno-pravnite odnosi 
pri probivawe na ulici vo индустриската зона 
опфатена со Урбанистичкиот план вон населено место 
село Градашорци na sopstvenicite ќe im se isplaќa 
nadomestok vo visina od  600,oo den/m2, vo 
naselenite mesta nadomestokot za eksproprijacija 
ќe se isplaќa vo visina od  300 den/m2 

 
 
VI. Dinamika na izvrшuvawe na programata 
 
 Programata za ureduvawe na grade`no 
zemjiшte ќe se realizira vo zavisnost od 
ostvaruvaweto na prilivot na sredstvata. 
 
 
VII. Preodni i zavrшni odredbi 
 
 Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den 
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 
opшtina Вasilevo". 

                                                                       

Бр.07-2333/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                              Илчо Колев с.р. 
 
 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Programaта za изработка на 
урбанистички планови во op{tina Vasilevo за 2015 
година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2334/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Врз основа на член 17 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање  (,,Сл. Весник 
на РМ’’ бр.24/08, бр.91/09, бр.124/2010, бр.18/2011), 
~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna 
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) и ~len 
21 точка 8 od Statutot na op{tina Vasilevo 
(Slu`ben glasnik na op{tina Vasilevo br. 
br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op{tina Vasilevo 
na својата седница одржана на 26.11.2014 година ја 
донесе следната : 
 

П Р О Г Р А М А 
За изработка на урбанистички планови 

во општина Василево за 2015 година 
 

1.В О В Е Д 
            Годишната програма за изработка на 
урбанистички планови на општина Василево за 2015 
година претставува основа за изработка и донесување на 
Урбанистички ппланови 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. 
1. Планирани активности 
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 Ф1. Урбанистичко планирање      2.150.000 денари 
 
1. Во текот на 2015 година во општина Василево 

ќе се изработат следните урбанистички планови: 
 

1.1 Урбанистички план за населено место Василево 
Блок бр.3-                      550.000 денари 

1.2 Урбанистички план за населени местa Градашорци 
– Ангелци                      500.000 денари 

1.3 Урбанистички план вон населено место – викенд 
населба на брана Турија    300.000 денари 

1.4 Урбанистички план за населено место с.Пиперео со 
детална разработка на еден блок                                             
800.000 денари  

1.5 Урбанистички план вон населено место Владевци за 
КП бр.1161 и КП бр.1164 во КО Владевци 

1.6 Изработка на локална урабнистичко планска 
документација за КП бр.399,КП бр.402,КП 
бр.403,КП бр.404,КП бр.405, КП бр.407/1, КП 
бр.408, КП бр.409 и КП бр.410, м.в.Гладно Поле, 
КО Градошорци,општина Василево 

1.7 Изработка на локална урабнистичко планска 
документација за КП бр.112, КП бр.113, КП бр.432, 
м.в.Големевка, КО Градошорци,општина Василево 

 
3.Финансирање 

               Средствата за активностите предвидени во 
точка 1.1; 1.2: 1.3; и 1.4; ќе се обезбедат од Буџетот 
на општина Василево.Средствата за активностите 
предвидени во точка 1.5; 1.6: 1.7 немаат 
финансиски импликации на Буџетот на општина 
Василево за 2015 година и истите ќе се обезбедат од 
физиќки лица.         
 

4.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 осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на општина 
Василево“.          

                                                                                  

Бр.07-2334/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                           Илчо Колев с.р. 
 

 

*  *  * 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 

Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Programaта za уредување на 
градежното земјиште во индустриската зона на 
општина Василево, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 
 
Бр.08–2335/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 8 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na op{tina 
Vasilevo na својата седница одржана на 26.11.2014 
година ја донесе следната 

 
Programa  

za ureduvawe na grade`noto zemji{te vo 
industriskata zona na op{tina Vasilevo 

 
 
 Voved: 
 Ovaa programa se donesuva so cel 
prevzemawe na aktivnosti za ureduvawe na 
grade`noto zemji{te vo industriskata zona 
Grado{orci kade vrz baza na donesen detalen 
urbanisti~ki plan. Programata e so cel da 
ovozmo`i zadovoluvawe na potrebite na 
grade`nata operativa za izgradba na delovni i 
stopanski objekti.  Inaku vo programata se 
opfateni site aktivnosti povrzani so 
ras~istuvaweto na imotno pravnite odnosi 
(osobeno so privatnoto zemji{te), ras~istuvawe na 
postojni instalacii i drugi pre~ki koi }e se javat 
pri otpo~nuvaweto na realizacijata na programata. 
 So ovaa programa se predviduva povrzuvawe 
so regionalniot pat M6, probivawe i izgradba na 
ulici vo samata zona, izgradba na vodovodna i 
kanalizaciona mre`a, elektrifikacija i izgradba 
na drugi pomo{ni objekti od oblasta na 
infrastrukturata.  
 Stepenot na ureduvaweto }e se realizira 
soglasno dinamikata na pribirawe na sredstvata od 
proda`bata na grade`noto neizgradeno zemji{te i 
od nadomestokot za ureduvawe na grade`noto 
zemji{te.   
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~len 1 

 
A. Podgotvitelni raboti: 

 Ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi, 
 Izrabotka na urbanisti~ki plan i 
 Izrabotka na investiciona-tehni~ka 

dokumentacija (proekti). 
 

B. Opremuvawe na grade`noto zemji{te so 
infrastrukturni objekti: 

 Probivawe i izgradba na ulici,  
 Izgradba na vodovodna i elektri~na mre`a, 
 Izgradba na atmosferska i kanalizaciona 

mre`a, 
 Izgradba na drugi objekti od oblasta na 

infrastrukturata. 
 

~len 2 
 Ureduvaweto i opremuvaweto na grede`noto 
zemji{te }e se vr{i od sredstvata {to }e se 
pribiraat od: 

 Proda`bata na dr`avno neizgradeno 
grade`no zemji{te od:                 1.500.000 
denari, 

 Nadomestok za ureduvawe na grade`noto 
zemji{te sredstva od:            1.000.000 denari 

       
  Vkupno:     2.500.000 denari       
        

~len 3 
FAC.  Ureduvawe na grade`no zemji{te vo 
industriskata zona vo Grado{orci 

1. Probivawe na ulica vo industriskata zona 
Grado{orci od:                   1.000.000 denari; 

2. Izgradba na vodovodna me`a vo 
industriskata zona od:                               
500.000 denari; 

3. Izgradba na фекална kanalizacija vo 
industriskata zona od:                     500.000 
denari; 

4. Ras~istuvawe na imotnopravnite odnosi vo 
industriskata zona od:        500.000 denari 

             Vkupno:              2.500.000 denari 
 

~len 4 
 Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den 
po objavuvaweto vo Slu`beniot glasnik na op{tina 
Vasilevo. 
 
 
Бр.07-2335/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р. 
 

 

 

*  *  * 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 

Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 
 Se proglasuva Programaта za уредување на 
просторот на градежното земјиште во руралните 
подрачја на општина Василево за 2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 
 
Бр.08–2336/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 8 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na 
op{tina Vasilevo na својата седница одржана на 
26.11.2014 година ја донесе следната : 
 

Programa  
za ureduvawe prostorot na grade`noto zemji{te vo 

ruralnite podra~ja na op{tina Vasilevo за 2015 
година 

 
 Voved: 
 Programa se donesuva so cel za ureduvawe na 
prostorot vo opredeleni mesta. Programata e so 
cel da ovozmo`i zadovoluvawe na potrebite na 
grade`nata operativa za izgradba i rekonstrukcija 
na objekti vo naselenite mesta. Inaku vo 
programata se opfateni site aktivnosti povrzani 
so ras~istuvawe na postojni instalacii i drugi 
pre~ki koi }e se javat pri otpo~nuvaweto na 
realizacijata na programata. 
 So ovaa programa se predviduva odredeni 
objekti sopstvenost na op{tina Vasilevo da im se 
izvr{i odredena adaptacija i prilagoduvawe so cel 
da bidat vo funkcija na gra|anite.  
 Ova se odnesuva prete`no na objektite kako 
kulturnite domovi, {kolskite dvorovi, i drugite 
komercijalni objekti koi se sopstvenost na 
op{tinata.   

Stepenot na realizacija na programata }e se 
realizira soglasno dinamikata na pribirawe na 
sredstvata od Buxetot na op{tina Vasilevo.   
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~len 1 
A. Podgotvitelni raboti: 

 Ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi 
dokolku postojat, 

 Pribirawe na urbanisti~ka dokumentacija 
i 

 Izrabotka na investiciona-tehni~ka 
dokumentacija (proekti). 
 

B. Opremuvawe na objektite so infrastruktura: 
 Rekonstrukcija na objekti vo mesnite 

zaednici ({koli kulturni domovi i sli~no), 
 Ograduvawe i za{tita na prostorot okolu 

objektite sopstvenost na op{tinata, 
 Izgradba na drugi objekti od oblasta na 

infrastrukturata. 
 

~len 2 
 Ureduvaweto i rekonstrukcijata na 
objektite i zemji{teto }e se vr{i od sredstvata 
{to }e se pribiraat od: 

 Buxetot na op{tina Vasilevo od:                                                                        
7.400.000 denari, 

 Nadomestok za ureduvawe na grade`noto 
zemji{te sredstva od:           1.500.000 denari, 

 Средства од АФПРЗ  во висина од :                                                                          
1.400.000 денари. 

  Vkupno:  10.300.000 denari       
        

~len 3 
FDA .  Ureduvawe na grade`no zemji{te vo 
naselenite mesta vo op{tina Vasilevo 
 

1. Opremuvawe so parno greewe vo {koloto vo 
Dobro{inci, ^anaklija,Радичево и Сушево 
od:                                               1.000.000 denari; 

2. Изградба на повеќенаменско игралиште во 
с.Седларци средства од             1.500.000 денари; 

3. Изградба на повеќенаменско игралиште во 
с.Дукатино средства од             1.500.000 денари; 

4. Изградба на повеќенаменско игралиште во 
с.Едерниково средства од         1.500.000 денари; 

5. Изградба на детско игралиште во паркот во 
с.Василево средства од                 500.000 денари; 

6. Изградба на детско забавен парк во с.Ангелци 
средства од                                  1.000.000 денари; 

7. Изградба на парк во с.Василево средства од                                                                                                      
                                                        800.000 денари; 

8. Изградба на парк во с.Градошорци средства од                                                                         
                                                        800.000 денари; 

9. Изградба на мост на новомаалска река за 
пристап до црква во с.Нова Маала  1.700.000 
денари;  

         Vkupno:                    10.300.000 denari 
 
 
 
 

 
~len 4 

 Ovaa Пrograma stapuva vo sila osmiot den 
po objavuvaweto vo Slu`beniot glasnik na op{tina 
Vasilevo.  
 
Бр.07-2336/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                            Илчо Колев с.р. 
 

  
*  *  * 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 

 

 Se proglasuva Programaта za изградба на 
системи за одведување и пречистување на отпадни 
води во op{tina Vasilevo za 2015 godina, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2337/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

 

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

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik 
na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 43 od Statutot na 
op{tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op{tina 
Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na 
op{tina Vasilevo na својата седница одржана на 
26.11.2014 година ја донесе следната : 
 
  

Programa  
za izgradba na sistemi za odveduvawe i 

preчistuvawe na otpadni vodi vo op{tina Vasilevo 
за 2015 гпдина 

 
 Voved: 
 Vo programata izgradbata i 
rekonstrukcijata na sistemite za vodosnabduvawe 
kako del od nadle`nosta za komunalni dejnosti za 
2015 godina predvideni se odredeni aktivnosti za 
koi }e bidat obezbedeni sredstva preku transferi 
od strana na poodelni ministerstva i od sopstveni 
prihodi vo buxetot za 2015 godina. 
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~len 1 

 Za realizacija na navedenata programa 
predvideni se sredstva od: 
- Transferi na sredstva od АФПРЗ i od Buxetot na 
op{tina Vasilevo  

  Buxetot na op{tina Vasilevo od:                                                                        
7.851.530 denari, 

 Средства од АФПРЗ  во висина од :                                                                         
19.248.470 денари. 

 Vkupno:               27.100 000 denari 
 
 Sredstvata }e bidat iskoristeni za izgradba 
na slednite kapitalni objekti: 
 

   Izgradba na kanal na reka vo naselba 
Su{evo                                    12.000.000 denari; 

   Izgradba na sistem za odveduvawe i 
preчistuvawe na otpadni vodi vo s.Piperevo                                                                                               
6.000.000 денари; 

   Izgradba na sistem za odveduvawe i 
preчistuvawe na otpadni   vodi vo s.Ангелци                                                                                                  
2.100.000 денари; 

 Izgradba na sistem za odveduvawe i 
preчistuvawe na otpadni  vodi vo 
s.Градошорци                            3.500.000 денари; 

 Izgradba na sistem za odveduvawe i 
preчistuvawe na otpadni    vodi vo 
s.Василево                                   3.500.000 денари 

              Vkupno:  27.100.000 denari   
 

~len 2 
 Ovie tro{oci (kako kapitalni), isklu~ivo 
se odnesuvaat za izgradba на sistemi za odveduvawe i 
pre;istuvawe na otpadni vodi vo site naseleni 
mesta vo op{tina Vasilevo. 
 

 ~len 3  
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den 

po objavuvaweto vo Slu`beniot glasnik na op{tina 
Vasilevo. 

 
Бр.07-2337/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                        Илчо Колев с.р. 
 
 
 

 
 *  *  * 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 
RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op{tina 
Vasilevo  ("Slu`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 
и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E [ E N I E 
 Se proglasuva Одлуката za   определување  
организатор на ,, Новогодишно-Божиќниот турнир’’ 
Василево 2014/2015 година, 
 {to Sovetot na op{tina Vasilevo go donese 
na sednicata odr`ana na den 26.11.2014 година. 
 

Бр.08–2338/2        Општина Василево 
27.11.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самоуправа(Службен весник на 
РМ бр 5/02) и член 21  од Статутот на Општина 
Василево (Slu`ben glasnik na OV br. 04/03, 08/06 i 
09/10), Советот на својата редовна седница 
одржана на 26.11.2014 година  ја донесе следната 
 

ODLUKA 
za   определување  организатор на ,, Новогодишно-

Божиќниот турнир’’ Василево 2014/2015 година 
 

^len 1 
 So ovaa Odluka Sovetot na op{tina 
Vasilevo go opredeluva  FK ,,Vasilevo’’ Василево за 
организатор на ,, Новогодишно-Божиќниот турнир’’ 
Василево 2014/2015 година . 
 

^len 2 
 Општина Василево е покровител на ,, 
Новогодишно-Божиќниот турнир’’ Василево 2014/2015 
година и согласно Програмата за спорт и рекреација ќе 
го помогне со финансиски средства од 150.000,00 
денари. 

^len 3 
 FK ,,Vasilevo’’ Василево е должна да достави 
детален Извештај за начинот на кој се искоритени 
финансиските средства од 150.000,00 денари кои 
општина Василево како Покровител ги доделува на FK 
,,Vasilevo’’ Василево за организација на ,, 
Новогодишно-Божиќниот турнир’’ Василево 2014/2015 
година. 

^len 4 
FK ,,Vasilevo’’ Василево се обврзува да го 

организира ,, Новогодишно-Божиќниот турнир’’ 
Василево 2014/2015 година во спортски дух и согласно 
сите важечки законски прописи во Република 
Македонија. 

^len 5 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila  со denot na  
donesuvawe, a }e se objavi vo Slu`ben glasnik na 
op{tina Vasilevo. 
  
Бр.07-2338/1                    Совет на општина Василево 
27.11.2014г. Претседател,  
 Василево                                          Илчо Колев с.р 


