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Врз основа на член 50 став 1 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Програмата за 

комунални дејности на подрачјето 
на општина Василево за 2023 

година 

 

Се објавува Програмата за 
комунални дејности на подрачјето 
на општина Василево за 2023 година 
донесена на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
11.12.2022 година. 

 

  08-1778/2     Општина Василево 
 12.12.2022        Градоначалник 
   година           Славе Андонов 
 
---------------------------------------------  
 

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

 
П Р О Г Р А М А 

за комунални дејности на 
подрачјето на општина Василево 

за 2023 година 
 

 
Програмата која се однесува 

на комуналната дејности се 
донесува со цел да се постигнат 
одредени ефекти во одржувањето на 
улиците, патиштата, локалните 
депонии, атмосферската 
канализација, гробиштата, зелените 
површини, водоводната мрежа, 
урбаната опрема, паркови со цел 
подобрување и унапредување на 
животната средина во општина 
Василево. 

Член 1 

 Реализација на програмата ќе 
зависи од приходите предвидени во 
буџетот од: 

 Надоместокот за заедничка 
потрошувачка каде се 
предвидени средства од:                                                                                          
730.000 денари, 

 Буџет на општина Василево 
средства од експлоатација на 
минерални суровини во износ 
од:     2.400.000 денари  
                                                                              
Вкупно: 3.130.000 денари               

Член 2 

 Ј-Трошоци се однесуваат во 
надлежноста на комуналните 
дејности за одржување на улици, 
патишта, депонии, канали, паркови, 
гробишта и други јавни површини 
во општината 

 Ј20. Одведување и прочистување на 
отпадни води во Василево  

1.Чистење на канали во Ангелци, 
Градошорци, Седларци                       
80.000 денари,                                         
2.Чистење на канали во 
Чанаклија,Нова Маала и 
Доброшинци               80.000 денари, 
3.Чистење на канали во Радичево, 
Дукатино и Сушево                            
80.000 денари,                               
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4.Чистење на канали во Василево и 
Пиперево                                           
100.000 денари,                                                        
5.Чистење на канали во Владевци                                                                
90.000 денари,                                                                                
                                                                                         
Вкупно:              430.000 денари 

 

Ј40 . Јавна чистота 
1.Чистење и одржување на диви 
депонии во сите населени места       
200.000 денари, 
2.Чистење и одржување на 
гробиштата во населените места                
300.000 денари, 
3.Чистење, транспорт и  метење на 
улици од цврст отпад                     
200.000 денари, 
                                                                                           
Вкупно             700.000 денари 

Ј70. Одржување и користење на 
паркови и зеленило 

1.Одржување на паркови во 
Василево,Пиперево,Ангелци и 
Градошорци  120.000 ден 
2.Одржување на зелени површини 
во другите населени места                     
80.000 ден 
     
                            
Вкупно: 200.000 ден  
Ј80.  Други комунални услуги 

1.Посипување и порамнување на 
локални земјени патишта и улици во 
сите населени места во општина 
Василево: 

                                                                                            
Вкупно : 1.800.000 денари                                            

Член 3 

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

 

 08-1778/1    Совет на Општина 
12.12.2022        Василево 
   година         Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програма за 
изградба на системи за 

одведување и пречистување на 
отпадни води во Општина 
Василево за 2023 година; 

 

Се објавува Програма за 
изградба на системи за одведување и 
пречистување на отпадни води во 
Општина Василево за 2023 година, 
донесена на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
11.12.2022 година. 

   08-1779/2    Општина Василево 
  12.12.2022       Градоначалник 
    година          Славе Андонов 
 
---------------------------------------------   
 

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

за изградба на системи за 
одведување и пречистување на 

отпадни води во Општина 
Василево за 2023 година; 

Вовед: 

Во програмата изградба на 
системи за одведување и 
пречистување на отпадни води 
како дел од надлежноста за 
комунални дејности за 2023 
година предвидени се одредени 
активности за кои ќе бидат 
обезбедени средства преку 
трансфери од страна на пооделни 
министерства и од сопствени 
приходи во буџетот за 2023 
година. 

                     Член 1 

За реализација на 
наведената програма 
предвидени се средства од: 
Буџет на општина Василево 

- Буџет на општина Василево 5.750.000 денари 

Вкупно: 5.750.000 денари 

 

          - Изградба на фекална 
канализација-крак во с.Василево во 
висина од 

4.000.000 денари 
- Изградба на фекална 

канализација-крак во 
с.Пиперево во висина од 

750.000 денари 
- Изградба на фекална 

канализација-крак во 
с.Ангелци во висина од 

1.000.000 денари 
Вкупно: 5.750.000 денари 

 
                      Член 2 

Овие трошоци (како 
капитални), исклучиво се 
однесуваат за изградба на 

системи за одведување и 
пречистување на отпадни води 
во овие населени места во 
општина Василево. 

                       Член 3 

Оваа програма стапува 
во сила веднаш по 
објавувањето во Службениот 
гласник на општина Василево. 

 
08-1779/1    Совет на Општина 
12.12.2022         Василево 
   година         Претседател 
                     Ристо Делијанов 
 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште 

во Општина Василево за 2023 
година 

Се објавува Програмата за 
уредување на градежно земјиште во 
Општина Василево за 2023 година, 
донесена на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
11.12.2022 година. 

 
  08-1780/2   Општина Василево 
 12.12.2022     Градоначалник 
    година        Славе Андонов 
   
-------------------------------------------   

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

 
П Р О Г Р А М А 

за уредување на градежно 
земјиште во Општина Василево за 

2023 година 
 

Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Василево за 2022 година 
опфаќа: 

I. Просторот кој е предмет на 
уредување;  

II. Обемот на работите за 
подготвување и расчистување 
на градежното земјиште; 

III. Обемот  и  степенот  на  
опремување  на  градежното  
земјиште  со  објекти  на  
комуналната инфраструктура;  

IV. Извори за финансирање на 
Програмата за уредување на 
градежното земјиште;  

V. Трошоци за уредување на 
градежното земјиште;  

VI. Висина на надоместокот за 
уредување на градежното 
земјиште;  

VII. Динамика и мерки за 
извршување на Програмата;  

VIII. Преодни и завршни одредби. 
 

I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА 
УРЕДУВАЊЕ: 

Како простор кој е предмет на 
уредување се смета градежното 
изградено и неизградено земјиште на 
подрачјето на Општина Василево, а кое 
се наоѓа во опфатот на градежниот реон 
предвиден за изградба на сите видови 
објекти според Урбанистичкиот план за 
село Василево,  Урбанистичките 
планови за населените места во 
Општина Василево, Урбанистичките 
планови вон населено место, Локална 
урбанистичка документација или општ 
акт и одлуки за начинот на изградба во 

населените места кои немаат 
урбанистичка документација. 
 Утврдување на градежното 
земјиште надвор од градежниот опфат 
ќе се врши со донесување Одлука на 
Советот на општината и согласност од 
надлежното министерство, врз основа 
на изработен урбанистички план вон 
населено место. 
 
II.  ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА 
ПОДГОТВУВАЊЕ И 
РАСЧИСТУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
 

Под  обем  на  работите  за  
подготвување  и  расчистување  на  
градежното  земјиште  се  подразбира 
следново:  
 
II.1.  Подготвителни работи  

Во подготвителни работи за 
уредување на градежното земјиште 
спаѓаат:  
- Оформување на геодетска 

документација;  
- Расчистување на имотно - правни 

односи; 
- Прибавување изводи од 

урбанистички планови; 
- Прибавување услови за планирање; 
- Извршување  на  основни  

геомеханички  испитувања  на  
градежни  парцели  каде  ќе  се  
градат објекти од комуналната 
инфраструктура.  
 

II.2.  Расчистување на градежното 
земјиште  

Расчистување  на  градежното  
земјиште  се  врши  со  цел  да  се  
опреми  земјиштето  со  објекти на 
комуналната инфраструктура.  

Под расчистување на 
градежното земјиште се смета:  
- Изработка на елаборати за 

експропријација;  
- Решавање на имотно-правните 

односи со сопственици на 
земјиштето;  

- Решавање  на  станбеното  прашање  
на  сопствениците  и  носителите  на  
станарско  право  на објектите кои се 
рушат;  
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- Уривање на постојни градежни 
објекти и расчистувањена 
градежното земјиште. 
 

III.    ОБЕМ   И  СТЕПЕН  НА  
ОПРЕМУВАЊЕ  НА  
ГРАДЕЖНОТО  ЗЕМЈИШТЕ СО  
ОБЈЕКТИ  НА КОМУНАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Под обем на опремување на 
градежното земјиште се смета 
опремување со објекти на комуналната  
инфраструктура  заради  обезбедување 
на  непречен  пристап  до  градежната  
парцела  од  јавен пат,  поставување  на  
водоводна,  канализациона,  електрична  
и  друга  инсталација  со  приклучоци  
до градежната парцела.  

Уредувањето  на  градежното  
земјиште  може  да  биде  целосно  или  
делумно,  што  го  определува 
општината.  

Под  степен  на  уреденост  на  
градежното  земјиште  се  подразбира  
обемот  на  опременост  на земјиштето  
со  објекти  на  основната  и  
секундарната  инфраструктура  за  
задоволување  на  заедничката и 
индивидуалната комунална 
потрошувачка до границите на 
градежната парцела. 

 
III.1.  Опремувањето  на  градежното  
земјиште  со  објекти  на  
комуналната инфраструктурата 
надвор од градежната парцела  

Опремувањето  на  градежното  
земјиште  со  објекти  на  комуналната  
инфраструктурата надвор од 
градежната парцела паѓа на товар на 
општината и се состои од:  
- Проектирање  и  изградба  на  улици,  

паркиралишта,  пешачки  патеки  и  
друго  според урбанистичките 
планови;  

- Проектирање и изградба на 
секундарна водоводна мрежа до 
градежната парцела;  

- Проектирање и изградба на 
секундарна фекална канализација до 
собирна шахта;  

- Проектирање и изградба на 
атмосферска канализација; 

- Проектирање и изградба на 
нисконапонска електрична мрежа до 
приклучен орман;  

- Проектирање и изградба на улично 
осветлување;  

- Проектирање  и  изградба на  зелени  
површини,  со  хидрантска  мрежа  и  
поставување  на  урбана опрема 
предвидена со деталните 
урбанистички планови и 
проектираното партерно решение. 
 

III.2.  Опремувањето  на  градежното  
земјиште  со  објекти  на  
комуналната инфраструктурата во 
границите на градежната парцела 

Опремувањето  на  градежното  
земјиште  со  објекти  на  основната  и  
секундарната  инфраструктурата во 
границите на градежната парцела го 
врши инвеститорот и се состои од:  
- Проектирање и изградба на 

приклучок на водоводната мрежа со 
водомерна шахта и водомер и врска 
со секундарната водоводна мрежа;  

- Проектирање и изградба на 
приклучок на фекалната 
канализација со посебна шахта и 
врска со собирна шахта;  

- Проектирање и изградба на 
приклучок на атмосферската 
канализација со посебна шахта и 
врска со собирната шахта;  

- Проектирање  и  изградба  на  
приклучок  на  ниско-напонската  
електрична  мрежа  во  приклучен 
ормар (за индивидуални станбени 
објекти), а за колективни станбени 
објекти до и со приклучен разводен 
ормар;  

- Одводнување на градежната парцела 
од буични води; и 

- Друго. 
 
IV. ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА  
 

Изворите  за  финансирање  на  
Програмата  за  уредувањето  на  
градежното  земјиште  во  општина 
Василево се :  

1. Надоместок за уредување на 
градежно земјиште 
(комуналии);  
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2. Приход од продажба на 
градежно земјиште 
сопственостна РСМ;  

3. Комунални такси;  
4. Трансфери и финансиска 

подршка од владини 
институции, и тоа од:  

4.1. Јавно претпријатие за државни 
патишта, наменети за 
изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржување 
и заштита на општинските 
патишта и улици; 

4.2. Биро за регионален развој;  
4.3. Агенција за финансиска 

подршка во земјоделството 
и руралниот развој;  

5. Средства од фондовите на ЕУ и 
други грантови. 

 
Износите на секој поединечен извор 

на приходи се прикажани во Буџетот на 
Општина Василево за 2022 година. 
 

Во уредувањето и опремувањето на 
градежното земјиште што се врши од 
средствата добиени како надоместок за 
уредување на градежното земјиште 
утврден со оваа програма, не се 
пресметува приклучување на 
електричната мрежа на објектите 
предвидени со урбанистички план, како 
и приклучување на ПТТ мрежа, 
водоводна, фекална и атмосферска 
инсталација што значи дека 
финансирањето на тие објекти и 
инсталации, односно нивната изградба 
ке ја извршуваат претпријатијата  што 
управуваат со истите, а од средствата 
што ги собираат согласно правилниците 
донесени од нивна страна. 
 
VI.  ВИСИНА  НА  
НАДОМЕСТОКОТ  ЗА  
УРЕДУВАЊЕ  НА  ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  И  НАЧИН  НА 
ПЛАЌАЊЕ  
 
VI.1. Уредување на градежното 
земјиште  

Уредување на градежното 
земјиште е изградба на објекти на 
комуналната инфраструктура, заради 
обезбедување  на  непречен  пристап  до  
градежната  парцела  од  јавен  пат,  

поставување  на  водоводна, 
канализациона (фекална и 
атмосферска), електрична, ПТТ и друга 
инсталација со приклучоци до 
градежната 
парцела.  

Планирање,  проектирање  и  
изведување  на  инфраструктурата  со  
која  се  уредува  градежното земјиште 
се врши според урбанистичките 
планови (Детални урбанистички 
планови, Урбанистички планови за село 
и Урбанистички планови вон населено 
место).  

За уредување на градежното 
земјиште инвеститорот плаќа 
надоместок за уредување на градежното 
земјиште.  

Уредувањето на градежното 
земјиште може да биде целосно или 
делумно.  

Како целосно уредено градежно 
земјиште се смета градежното земјиште 
во Општина Василево на кое е 
изградена или се планира изградба на 
инфраструктура најмалку од основниот 
степен на уреденост на градежното 
земјиште.  

Општина  Василево,  за  
градежното  земјиште  во  рамки на  
урбаните  опфати  на  населените места 
или вон населено место, односно за 
градежното земјиште за кое се донесени 
урбанистички планови има  изградено  
или  ќе  изгради  инфраструктурни  
објекти  кои  го  сочинуваат  најмалку  
основниот  степен  на уреденост на 
градежното земјиште.  

Надоместокот  за  уредување  на  
градежното  земјиште  се  пресметува  и  
ќе  се  наплатува  од инвеститорите 
како за целосно уредено градежно 
земјиште, а целосното уредување на 
градежното земјиште општината ќе го 
изврши по  исполнување  на  правните  
и техничките  услови  за  тоа  и  
обезбедување  на материјални средства, 
односно по изготвување на проектната 
документација за инфраструктурните 
објекти, изготвување  и  реализација  на  
геодетски  елаборати  за 
експропријација,  како  и  наплата  на  
поголем  дел  од средствата  од  
надоместокот  за  уредување на  
градежното  земјиште  од  делот  
односно  Урбаниот  блок  кој  е предмет 



       Бр.14    Службен гласник на Општина Василево                                       19 Декември 
2022г. 

 9 

на уредување, а по претходно 
планирање на  инфраструктурните 
објекти со годишната програма за 
уредување на градежното земјиште.  

За градежното земјиште за кое 
не се планира целосно уредување, 
односно градежното земјиште за кое  во  
Програмата  децидно  е  нагласено  дека  
нема  или само  делумно  ќе  се  
уредува,  надоместокот  ќе  се наплаќа  
како  за  понизок  степен  на  уреденост,  
согласно  процентуалнта  вредност  на  
инфраструктурните објекти кои го 
сочинуваат понискиот степен на 
уреденост.  

Во надоместокот  за  уредување  
на  градежното  земјиште,  односно  во  
објектите  на  комуналната 
инфраструктура  кои  треба  да  ги  
изгради  општината,  не  е  земено  
предвид  обезбедување  на  електрична 
енергија  од  дистрибутивната  мрежа,  
односно  изградба на  електрична  
мрежа,  што  треба  да  го  обезбеди 
дистрибутерот  на  електрична  
енергија,  и  изведба  на  ПТТ  мрежи  
што  е  обврска  на  операторите  на 
телекомунакационите  услуги,  со  што  
општината  нема  обврска  да  гради  
електрична  и  ПТТ  мрежа. Во 
надоместокот  за  уредување  на  
градежното  земјиште  не се  земени  
предвид  и  приклучните  такси  за 
инфраструктурните  објекти  (такса  за  
приклучок  на  електричната  мрежа  и  
добивање  на  електроенергетска 
согласност,  такси  за  приклучок  на  
водоводната  и  канализационата  мрежа  
и  др.), кои  се  обврска  на 
инвеститорите. Начинот, условите и 
висината на таксата, односно правата и 
обврските за приклучување на 
инфраструктурните објекти 
инвеститорите ги договараат со 
субјектите кои стопанисуваат со истите.  

Инвеститорот  може  да  го  
уреди  градежното  земјиште  на  свој  
трошок.  Кога  уредувањето на 
градежното земјиште се врши преку 
учество на приватен партнер истиот 
има право на враќање на вложеното на 
начин кој ќе го договори со општината, 
а особено преку уплатите на новите 
корисници на веќе поставените објекти.  

Уредување  на  градежното  
земјиште  со  објекти  на  комуналната  

инфраструктура  како  и  партерно 
уредување во границите на градежната 
парцела го врши инвеститорот.  

Кога заради уредување на 
градежното земјиште е потребно да се 
постави инфраструктурен објект на 
туѓо земјиште или друга недвижност, 
оштината  воспоставува присилна 
комунална службеност заради 
поставување на објектот.  

Одржувањето на објектите на 
инфрасруктурата на уредено градежно 
земјиште, го вршат субјектите кои 
стопанисуваат со истите.  

Средствата од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште се 
приход на општината кој се користи 
исклучиво наменски за уредување на 
градежното земјиште. 
 
VI.2. Степен на уреденост на 
градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура  

Степенот  на  уреденост  на  
градежното  земјиште  се  определува  
според  обемот на опременост или 
планирана  опременост  на  земјиштето 
со објекти од  комуналната 
инфраструктура за задоволување на 
заедничката и индивидуалната  
комунална  потрошувачка до 
градежната  парцела  и  може  да  биде  
основен, повисок или понизок од 
основниот степен на уреденост.  

 
1. Основен степен на уреденост на 

градежното земјиште со 
комунална инфраструктура 
опфаќа:  

- Непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат 
(улици со  тротоари),  пешачки  
патеки  и други површини 
согласно урбанистички 
планови;  
- Подземна електрична 
мрежа;  
- Улично осветлување;  
- Водоводна мрежа;  
- Фекална канализација; и  
- Атмосферска 
канализација.  

 
2. Повисок  степен  на  уреденост  

на  градежното  земјиште  со  
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комунална  инфраструктура  ги  
опфаќа објектите од основниот 
степен на уреденост и:  

- ПТТ (оптичка - 
телекомуникациона) мрежа;  
- Топлификациона мрежа;  
- Паркинг простори;  
- Гасоводна мрежа; и  
- Пречистителна станица 
за отпадни води.  

 
3. Понизок степен на уреденост на 

градежното земјиште со 
комунална инфраструктура 
опфаќа:  

- Непречен пристап до 
градежната парцела од 
некатегоризиран јавен пат;  
- Сопствено 
водоснабдување (нема 
приклучок на водоводна 
мрежа);  
- Септичка јама (нема 
приклучок на фекална 
канализација);  
- Сопствен одвод на 
атмосферски води (нема 
приклучок на атмосферска 
канализација);  
- Нестандардно улично 
осветлување; и  
- Надземна нестандардна 
електрична мрежа.  

 
Трошоците за уредување на 

градежно земјиште, согласно кои се 
формира висината на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште се 
утврдуваат согласно реалните трошоци 
направени за соодветниот степен  на  
уреденост  на  градежното  земјиште  со  
објектите  на  комуналната  
инфраструктура,  во  кои  се засметани 
и трошоците за хидротехнички услови 
за приклучоци, односно согласно 
проектираните трошоци за целосно 
уредување на градежното земјиште, за 
деловите за кои се планира 
уредувањето.  

Надоместокот  за  уредување  на  
градежното  земјиште  за основниот  
степен  на  уреденост  ќе  се зголеми  за  
соодветен  процент,  доколку  покрај  
објектите  кои  го  сочинуваат  

основниот  степен  на  уреденост 
постојат  еден  или  повеќе  други  
објекти  од  останатата  инфраструктура  
кој  претставува  повисок  степен  на 
уреденост, и тоа за:  
-  Топлификациона мрежа.....20%  
-  Гасоводна мрежа.....20%  
-  Паркинг простори.....15%  
-  Пречистителна станица за отпадни 
води.....15%.  
 

За  делумно  уредено  градежно  
земјиште,  односно  за  градежно  
земјиште  за  кое  не  се  планира 
целосно  уредување,  или  се  планира  
само  делумно  уредување  поради  
непостоење  на  технички  услови  за 
целосно  уредување,  надоместокот  за  
уредување  на  градежното  земјиште  
ќе  се  наплати  за инфраструктурните  
објекти  кои  постојат  или  се  
планирани  во  делумното  уредување  и  
тоа  како  соодветен процент од 
висината на основниот степен на 
уреденост на надоместокот:  

- Непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат 
или пристап од некатегоризиран 
пат.....30%  
- Сопствено 
Водоснабдување (нема 
приклучок на водоводна 
мрежа).....10%  

Септичка јама (нема 
приклучок на фекална 
канализација).....15%  

- Сопствен одвод на 
атмосферски води (нема 
приклучок на атмосферска 
канализација).....10%  
- Нестандардно улично 
осветлување.....15%  
- Надземна нестандардна 
електрична мрежа.....5%. 

 
VI.3.  Начин  на  утврдување  на  
корисната  нето  површина  на  
објектите  и  Коефициенти  врз 
основа на кои се пресметува 
надоместокот за уредување на 
градежно земјиште  

Надоместокот  за  уредување  на  
градежно  земјиште,  се  пресметува  
врз  основа  на  новата  корисна (нето) 
површина што ќе се гради, што 
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претставува збир на нето површините 
по метар квадратен на подовите на сите 
простори во објектот, согласно 

заверениот основен проект и анекс на 
основниот проект, помножени со 
следните коефициенти: 

 
 

 

1 СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ Коефициенти 
 Станбени простории 1.0 
 Станбени простори со висина до 2.5м подпокривен простор 0,2 
 Лоѓија затворена од три страни 0,4 
 Подлоѓија затворена од две страни 0,3 
 Балкони, тераси 0,2 
 Заеднички проодни тераси, пасажи 0,2 
 Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба 0,3 
 Трафостаница од 35 KW во објектот и надвор од објектот 0,3 
 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 
 Стражарници, управител, просторииза домар 0,5 
 Паркиралишта и гаражи 0,1 

2 ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ  
 Простории 1,0 
 Магацини 0,5 
 Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3 
 Трафостаница од 35Кв во објектот и надвор од објектот 0,4 
 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5 
 Паркиралишта и гаражи 0,1 
 Лоѓија затворена од три страни 0,5 
 Подлоѓија затворена од 2страни 0,4 
 Балкони тераси 0,3 
 Отворен наткриен простор 0,3 

3 ДРУГИ ОБЈЕКТИ  
 Катни гаражи 0,05 
 Спортски покриени објекти 0,5 
 Спортски откриени објекти 0,3 
 Гасни станци и базни станици за 50% од површината на 

локацијата 
 

1,0 
 Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата 1,0 
 Базени 0,2 
 Трафостаници над 35 KW 1,0 

4 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ  
Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

 

 Г1 – тешка и загадувачка индустрија 0,05 
 Г2 – лесна и незагадувачка индустрија 0,05 
 Г3 – сервиси 0,05 
 Г4 – стоваришта 0,05 

5 
За бензинска пумпна станица и нејзини придружни 

содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто 
сервиси, авто салони, помошни простории) 

 

 Продажни простории на бензински пумпни станици 1,0 
 Услужни простории на бензински пумпни станици 1,0 

6 

За објектите од група на класа на намени Б 5-
угостителски и туристички комплекси, хотелски 

комплекси и одморалишта и за објектите од група на 
класа на немени А 4-хотел, мотел, времено сместување во 

викенд куќи, планинарски дом и ловен дом 

 

 Сите простории 0,05 
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Во новата корисна нето 
површина што ќе се гради согласно 
заверената проектна документација не 
се пресметува површината на:  

- Инсталационите канали;  
- Окната за лифтови;  
- Окна за врати;  
- Отворени паркиралишта;  
- Подземни резервоари;  
- Објекти заштитени како 

културно наследство.  
 

За  сите  објекти  од  табелата  
со  височина  над  32  ката,  висината  
на  трошоците  за  уредување  на 
градежното земјиште, во зависност од 
степенот на уреденост на градежното 
земјиште се пресметува на 27% од 
вкупно пресметаната површина. 
Висината на трошоците за уредување на 
градежно земјиште во зависност  
од степенот на уреденост на градежното 
земјиште се  пресметува на 27% од 
вкупно пресметаната површина за сите 
објекти од табелата без оглед на 
нивната височина, кои се наоѓаат на 
истата градежна парцела на која е 
предвидена изградба на објект со 
височина над 32 ката.  

За агро берзи, откупно 
дистрибутивни центри или пазари, 
висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште, во зависност од 
степенот на уреденост на градежното 
земјиште се пресметува на 50% од 
вкупно пресметаната површина, 
согласно коефициентите од табелата и 
другите одредби од оваа точка.  

За  објектите  од  група  на  
класи  на  намени  Г  –  производство,  
дистрибуција  и  сервиси,  висината  на 
трошоците  за  уредување  на  
градежното  земјиште  неможе  да  биде  
повисока  од  30%  од  висината  на 
просечната  нето  плата  во  Република  
Северна  Македонија  за  последната  
година,  помножена  со коефициентите 
опишaни во точка 4 од табелата.  

За  линиски  инфраструктурни  
објекти  -  државни  патишта,  локални  
патишта  и  улици,  магистрални улици,  
собирни  улици,  водоводи,  
канализации,  железнички  пруги,  
гасоводи,  топловоди,  далноводи  со 

напонско ниво од и над 35 KW како и за 
брани со акумулации, термоцентрали, 
езерски и речни пристаништа и за 
доградби и надградби на објекти за кои 
е донесена одлука од страна на советот 
на општината, согласно член 67-а став 
(1) од Законот за градење, а инвеститор 
е општината, не се утврдуваат трошоци 
за уредување на градежно земјиште.  

За  линиски  инфраструктурни  
објекти  -  државни  патишта,  локални  
патишта  и  улици,  магистрални улици,  
собирни  улици,  водоводи,  
канализации,  железнички  пруги,  
гасоводи,  топловоди,  далноводи  со 
напонско ниво од и над 35 KW како и за 
брани со акумулации, термоцентрали, 
езерски и речни пристаништа не се 
плаќа надоместок за уредување на 
градежното земјиште.  

Доколку  со  изградбата  на  
објекти  предвидено  е  отстранување  
на  постоечки  објекти  запишани  во 
имотен  лист  кои  се  наоѓаат  на  иста  
градежна  парцела,  при  пресметување  
на  висината  на  трошоците  за 
уредување  на  градежното  земјиште,  
од  новата  корисна површина  се  
одбива  површината  утврдена  во 
имотниот  лист  на  постоечките  
објекти кои  ќе  се  отстранат  со  
изградбата на новите  објекти.  
Површините  на подпокривен  простор,  
лоѓија,  подлоѓија,  балкони,  тераси,  
заеднички  проодни  тераси,  пасажи,  
помошни простории, визба, скалишен 
простор, заеднички комуникации, 
паркиралишта и гаражи на постоечките 
објекти се одбиваат само од новата 
корисна површина на објектот која е со 
иста намена со намената на површините 
на наведените простории и делови на 
објектот. 
 
VI.4. Висина на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште  
Висината на надоместокот за уредување 
на градежно земјиште за основен 
степен на уреденост на градежното  
земјиште  со  објекти  на  комунална  
инфраструктура,  пресметана  согласно  
коефициентите  од табелата од точка 
VI.3, ќе биде поделена во две групи на 
населени места и тоa ГРУПА 1 за 
населените места (Василево, Ангелци, 
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Градошорци, Пиперево, Владевци, 
Сушево и Нова Маала) и ГРУПА 2 за 
населените места (Едрениково, 
Седларци, Доброшинци, Висока 

Маала, Радичево, Дукатино и 
Чанаклија) и вон населените места 
во општина Василево ќе изнесува: 
 

Класа на 
намена А 

ГРУПА 1 
Износ на 

надоместокот 
Единица 

мерка 

- 
А0 – домување во станбени куќи со посебен 
режим 

250,00 ден/m2 

- А1 – домување во станбени куќи 250,00 ден/m2 
- А2 – домување во станбени згради 250,00 ден/m2 
- А3 – групно домување 250,00 ден/m2 
- А4 – времено сместување 20 000,00 ден/m2 

Класа на 
намена А 

ГРУПА 2 
Износ на 

надоместокот 
Единица 

мерка 

- 
А0 – домување во станбени куќи со посебен 
режим 

200,00 
ден/m2 

- А1 – домување во станбени куќи 200,00 ден/m2 
- А2 – домување во станбени згради 200,00 ден/m2 
- А3 – групно домување 200,00 ден/m2 
- А4 – времено сместување 20 000,00 ден/m2 

Класа на 
намена Б 

За сите населени места во Општина 
Василево 

Износ на 
надоместокот 

Единица 
мерка 

- Б1 – мали комерцијални и деловни единици 600,00 ден/m2 
- Б2 – големи трговски единици 600,00 ден/m2 
- Б3 – големи угостителски единици 2 000,00 ден/m2 
- Б4 – деловни простори 600,00 ден/m2 
- Б5 – хотелски комплекси 2 000,00 ден/m2 
- Б6 – простории за соби 600,00 ден/m2 

Класа на 
намена В 

За сите населени места во Општина 
Василево 

Износ на 
надоместокот 

Единица 
мерка 

- В1 – образование и наука 
Ослободени од 

надоместок 
 

- 

В2 – здравство и социјална 
заштита(органите на локалната самоуправа, 
ресорните министерства и останатите 
државни органи се ослободени од плаќање 
на надоместок) 

2 500,00 

 
ден/m2 

- В3 – култура 
Ослободени од 

надоместок 
 

- В4 - државни институции 
Ослободени од 

надоместок 
 

- В5 – верски институции 
Ослободени од 

надоместок 
 

Класа на 
намена Г 

За сите населени места во Општина 
Василево 

Износ на 
надоместокот 

Единица 
мерка 

- Г1 – тешка индустрија 2 500,00 ден/m2 
- Г2 – лесна индустрија 2 500,00 ден/m2 
- Г3 – сервиси 2 500,00 ден/m2 
- Г4 – стоваришта 2 500,00 ден/m2 

Класа на 
намена Д 

За сите населени места во Општина 
Василево 

Износ на 
надоместокот 

Единица 
мерка 

- Д1 – парково зеленило 
Ослободени од 

надоместок 
 

- Д2 – заштитно зеленило 
Ослободени од 

надоместок 
 



       Бр.14    Службен гласник на Општина Василево                                       19 Декември 
2022г. 

 14 

- 

Д3 – спорт и рекреација (органите на 
локалната самоуправа, ресорните 
министерства и останатите државни 
органи се ослободени од плаќање на 
надоместок) 

1 000,00 ден/m2 

- Д4 – меморијални простори 
Ослободени од 

надоместок 
 

Класа на 
намена Е 

За сите населени места во Општина 
Василево 

Износ на 
надоместокот 

Единица 
мерка 

- 

Е1 – комунална инфраструктура - во 
зависност од видот на градба (органите на 
локалната самоуправа, ресорните 
министерства и останатите државни 
органи се ослободени од плаќање на 
надоместок) 

200,00 ден/m1 

- 

Е1 – комунална инфраструктура - во 
зависност од видот на градба (органите на 
локалната самоуправа, ресорните 
министерства и останатите државни 
органи се ослободени од плаќање на 
надоместок) 

1 000,00 ден/m2 

- 

Е2 – комунална супраструктура  (органите 
на локалната самоуправа, ресорните 
министерства и останатите државни 
органи се ослободени од плаќање на 
надоместок) 

2 000,00 ден/m2 

- 

Е3 – некомпатибилна инфраструктура - во 
зависност од видот на градба (органите на 
локалната самоуправа, ресорните 
министерства и останатите државни 
органи се ослободени од плаќање на 
надоместок) 

200,00 ден/m1 

- 

Е3 – некомпатибилна инфраструктура 
инфраструктура - во зависност од видот на 
градба  (органите на локалната 
самоуправа, ресорните министерства и 
останатите државни органи се ослободени 
од плаќање на надоместок) 

1 000,00 ден/m2 

Останати 
намени 

За сите населени места во Општина 
Василево 

Износ на 
надоместокот 

Единица 
мерка 

- 
Агро берзи, расадници, откупно 
дистрибутивни центри или пазари 

1 200,00 ден/m2 

- 

Објекти на земјоделско земјиште, односно 
помошни објекти, оранжерии и објекти за 
примарна обработка на земјоделски 
производи кои се градат на земјоделско 
земјиште 

10,00 ден/m2 

- 
За пренамена на објект од една намена во 
друга се плаќа разликата од постојната 
намена во новата намена 

Нова –
постојана 

намена 
ден/m2 

Останати 
опфати 

За индустриска зона опфатена со ГУП 
Василево, УПВНМ Градошорци, УПВНМ 
за откуп, складирање, преработка и 
дистрибуција на земјоделски производи 
нс м.в. Градно Поле, КО Градошорци 

Износ на 
надоместокот 

Единица 
мерка 

- За објекти од класа на намени (Б, Г, Е) и 2 500,00 ден/m2 
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нивните подкласи 

- 
Бензиски пумпи (згради, натстрешници, 
резервоари, рампи) 

3 000,00 ден/m2 

 
 

 

VI.5. Начин на плаќање на 
надоместокот за уредување на 
градежно земјиште  

За надоместокот за уредување 
на градежното земјиште, неговата 
висина како и начинот на плаќање, 
општината  и  инвеститорот  склучуваат  
Договор  во  кој  се  регулираат  правата  
и  обврските  на  договорните страни, а 
по претходно изготвена детална 
пресметка. 

Надоместокот за уредување на 
градежно земјиште инвеститорите 
(физички и правни лица) може да го  
платат  во  цел  износ  одеднаш или на 
три рати а за износи  над  1.000.000,00  
денари е дозволено и на повеќе рати но 
исклучиво за тоа е потребно целосно 
обезбедување на побарувањето 
(банкарска гаранција, или други начини 
за обезбедување на побарувањето во 
висина од 100% од истото) а по 
предходно одобрување на 
Градоначaлникот на општината со 
соодветно донесен акт. 

Доколку  инвеститорите  не  ги  
почитуваат  договорените  обврски  ќе  
се  преземаат  мерки  согласно закон. 

Корисниците на градежно 
земјиште кои ги немаат регулирано 
своите обврски, односно имаат 
израдено објекти без платен надоместок 
за уредување на градежно земјиште или 
се утврдени разлики во изградената 
површина ќе платат надоместок по цена 
што важи на денот на регулирањето на 
потребната документација, до колку 
објектот се вклопува во урбанистичкиот 
план. 

 
VII. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА 

НЕДВИЖЕН ИМОТ  
 

За  реализација  на  
инфраструктурни  објекти  од  јавен  
интерес,  Општина  Василево,  ќе  
поведува постапки за експропријација, 
пред надлежниот орган на управата.  

Согласно  Законот  за  
експропријација,  на  сопствениците  на  
недвижниот  имот  ќе  им  се  надомести 

пазарната вредност на одземениот 
имот со давање на друга соодветна 
недвижност (доколку е можно,) или со 
надомест во пари.  

Пазарната  вредност  на  одземениот  
имот  ќе  се  утврдува  со  примена  на  
Методологијата  за утврдување на 
пазарната вредност на недвижниот 
имот, а согласно постапката за 
утврдување на пазарната вредност на 
недвижниот имот во Општина Василево 
која ја користи Комисијата за 
утврдување на пазарната вредност на 
недвижниот имот во Општина 
Василево. 
 
VIII. ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Динамиката  на  извршувањето  
на  оваа  Програма  ќе  зависи  од  
приливот  на  средствата во Буџетот на 
Општина Василево од надоместокот за 
уредување на  градежното земјиште и 

другите извори на средства предвидени 
со оваа Програма. 
 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 
ОДРЕДБИ  
 

Програмата ја извршува 
Градоначалникот на Општина 
Василево, по утврдените приоритети.  

Измени и дополнувања на 
Програмата и прераспределба на 
средствата од една во друга позиција, се 
врши во иста постапка како и за 
донесување на нова Програма. 

За започнатите постапки за 
издавање на Одобрение за градење кои 
не се завршени до денот на влегувањето 
во сила на оваа Програма, постапката ќе 
продолжи со примена на одредбите од 
оваа Програма. 

За издадените Одобренија за 
градење чија важност е  истечена, 
продолжување на нивната важност, 
односно за издавање на ново Одобрение 
за градење постапката ќе се спроведе со 
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примена на одредбите од оваа 
Програма.  

Оваа  Програма  влегува  во  
сила и ќе се применува од наредниот 
ден од денот на  објавувањето во 
“Службен  гласник  на Општина 
Василево”. 

 
 
 
 
 08-1780/1    Совет на Општина  
 12.12.2022       Василево 
    година        Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програма за 
изградба и реконструкција на 

водоводната мрежа во Општина 
Василево за 2023 година 

 

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

 

  08-1781/2     Општина Василево 
 12.12.2022       Градоначалник 
     година         Славе Андонов 
 
--------------------------------------------   
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 

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

 
П Р О Г Р А М А 

за изградба и 
реконструкција на водоводната 
мрежа во Општина Василево за 

2023 година 
 

1.Вовед  
Во програмата изградбата и 

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

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

 
-Реконструкција на 

водоводна мрежа во сите населени 
места во висина од 500.000 денари, 

-Реконструкција на систем за 
водоснабдување во с.Седларци во 
висина од 400.000 денари 
  -Изградба на систем за 
водоснабдување во с.Висока Маала 
во висина од 1.000.000 денари 

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

 2.Извршување на 
Програмата и надзор  

Извршувањето на програмата 
ќе се реализира преку ЈПКД 
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“Турија” Василево и други градежни 
оперативи во договор по спроведена 
тендерска постапка. 

 Надзор над извршувањето на 
Програмата ќе врши Одделение за 
комунални работи, уредување на 
градежно земјиште и Локален 
Економски Развој при општина 
Василево и избран надзорен орган. 

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

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

 
 08-1781/1         Совет на Општина  
12.12.2022             Василево 
  година              Претседател 
                         Ристо Делијанов 
 

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за 
изградба, реконструкција, 

одржување на локални патишта и 
улици за 2023 година 

 
 

Се објавува Програмата за 
изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и 
улици за 2023 година, донесена на 
седница на Советот на Општина 

Василево, одржана на ден 
11.12.2022 година. 

 

  08-1782/2     Општина Василево 
  12.12.2022     Градоначалник 
     година       Славе Андонов 
 
-------------------------------------------   
 

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

 
П Р О Г Р А М А 

за изградба, 
реконструкција, одржување на 

локални патишта и улици за 2023 
година 

 
 

Појдовна основа при 
изготвувањето на оваа Програма за 
изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и 
улици во општина Василево за 2023 
година е портебата на населените 
места за подобрување на условите 
во комуналната свера. За 
реализација на Програмата 
финансиски средста ќе се обезбедат 
од следните извори на средства: 
 

- Агенцијата за државни 
патишта планираме 
средства во износ од 
2.300.000  денари. 

- Буџет на општина 
Василево средства од 
регистрација на моторни 
возила во износ од  
1.000.000 денари. 



       Бр.14    Службен гласник на Општина Василево                                       19 Декември 
2022г. 

 18 

- Буџет на општина 
Василево средства од 
експлоатација на 
минерални суровини 
средства во износ од 
1.300.000 денари. 

- Буџет на општина 
Василево во износ од 
1.310.000 денари. 

 
Вкупно потребни 
финансиски средства    
6.090.000  денари 

. 
 Предлагам во Програмата за 
оваа година приоритет да дадеме на 
следните активности. 

1. Реконструкција на улаца 
во Дукатино која води до 
манастирот св. Ѓорѓи во 
должина од 280 метри 
средства обезбедени 
преку ЈИПР во износ од 
2.500.000 денари 

 
2. Реконструкција на улаца 

во Радичево која води до 
црквата св. Илија во 
должина од 330 метри 
средства обезбедени 
преку ЈИПР во износ од 
2.600.000 денари 

 
3. Изградба на улици  

 
- Улица во  Пиперево  200 

метри-------------------       
600.000 денари  

- Улица во Нова Маала 350 
метри-------------------  
1.050.000 денари 

- Улица во Сушево  80 
метри       ---------------------
-   240.000 денари    

- Улица во Висока Маала  
50 метри-------------------   
150.000 денари    

- Улица во Чанаклија    200 
метри  --------------------   
600.000 денари 

- Улица во Доброшинци  
150 метри  ------------------   
450.000 денари 

- Улица во Владевци    200 
метри  ---------------------  
600.000 денари 

- Улица во Василево      250 
метри  ------------------    
750.000 денари 

- Улица во Седларци     100 
метри  ------------------    
300.000 денари 

- Улица во Градошорци 150 
метри    ---------------     
450.000 денари 

- Улица во Ангелци         
100 метри -----------------     
200.000 денари 

Вкупно за улици:    5.390.000 
денари 

 
- Крпење на ударни дупки 

на асфалтирани локални 
патишта и улици на 
подрачјето на општина 
Василево, во износ од 
700.000 денари  

                   Вкупно за 
крпење на ударни 
дупки: 700.000 денари. 

 
Динамиката за релизација на 

програмата ке биде во зависност од 
приливот на средствата од 
Агенцијата за државни патишта, од 
приливот на средствата од промет 
на недвижности и надомест за 
стекнување на права за користење 
на градежно земјиште, како и во 
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зависност и динамиката на 
прибирањето на финансиските 
средства од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште 
во општина Василево. 

 
Програматa влегува во сила 

веднаш по објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Василево”. 
 
 
 08-1782/1     Совет на Општина  
12.12.2022           Василево 
  година           Претседател 
                     Ристо Делијанов 
 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на 
Програмата за 

уредување на просторот 
на градежното земјиште 
во руралните подрачја 

во Општина Василево за 
2023 година 

 
 

Се објавува Програмата за за 
уредување на просторот на 
градежното земјиште во руралните 
подрачја во Општина Василево за 
2023 година, донесена на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 

 

   08-1783/2    Општина Василево 
   12.12.2022     Градоначалник 
      година        Славе Андонов 
 
----------------------------------------------   

 
Врз основа на член 36 од 

Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02) и 
член 22 од Статутот на Општина 
Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина 
Василево“ бр. 12/2020), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
09.12.2022 година ја донесе 
следната:  

 
П Р О Г Р А М А 

за уредување на 
просторот на 

градежното земјиште во 
руралните подрачја во 
Општина Василево за 

2023 година 
 

Вовед: 
 Програма  се  донесува  со  
цел  за  уредување  на  просторот  во  
определени  места. Програмата е со 
цел да овозможи задоволување на 
потребите на градежната оператива 
за изградба  и  реконструкција  на  
објекти  во  населените  места.  
Инаку  во  програмата  се опфатени  
сите  активности  поврзани  со  
расчистување  на  постојни  
инсталации  и  други пречки кои ќе 
се јават при отпочнувањето на 
реализацијата на програмата. 
 Со   оваа   програма   се   
предвидува   одредени   објекти   
сопственост   на   општина Василево  
да  им  се  изврши  одредена  
адаптација  и  прилагодување  со  
цел  да  бидат  во функција на 
граѓаните. 
 Ова  се  однесува  претежно  
на  објектите  како  културните  
домови,  школските дворови, и 
другите комерцијални објекти кои 
се сопственост на општината. 
 Степенот на реализација на 
програмата ќе се реализира согласно 
динамиката на прибирање на 
средствата од буџетот на општина 
Василево. 
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Член 1 

А.Подготвителни работи: 
 -Расчистување на имотно-
правни односи доколку постојат, 
 -Прибирање на урбанистичка 
документација и 
 -Изработка на инвестициона-
техничка документација (проекти) 
500.000 денари. 
 
Б.Опремување на објектите со 
инфраструктура: 
 -Реконструкција   на   објекти  
во  месните   заедници   (школи  
културни  домови   и слично), 
 -Оградување и заштита на 
просторот околу објектите 
сопственост на општината, 
 -Изградба на други објекти 
од областа на инфраструктурата. 

Вкупно: 
500.000 денари 

 
Член 2 

 Уредување на градежно 
земјиште во населените места во 
општина Василево 
 

1. Изградба на 
повеќенаменско 
игралиште во с.Висока 
Маала средства од  
1.500.000 денари; 

2. Реконструкција на 
повеќенаменско 
игралиште во ООУ “Гоце 
Делчев” – Василево во 
висина од 4.500.000 ден. 

3. Реконструкција на 
повеќенаменско 
игралиште во с.Радичево 
во висина од 1.500.000 
ден. 

4. Изградба на 
повеќенаменско 
игралиште во с.Чанаклија 
средства од  1.500.000 

денари; 

 

Вкупно:  
9.000.000 денари 

 
Член 3 

 
 Уредувањето  и  
реконструкцијата  на  објектите  и  
земјиштето  ќе  се  врши  од 
средствата што ќе се прибираат од: 
 Буџетот на општина 
Василево вкупно:                        
9.500.000 денари, 

 
 

Член 4 
 

Средства обезбедени од други 
нивоа на власт: 

1. Партерно уредување на 
центарот во Нова Маала во 
висина од 4.000.000 денари, 
средства обезбедени од БРР.     

 
Член 5 

 
 Оваа  Програма  влегува  во  
сила веднаш по  објавувањето во 
“Службен  гласник  на Општина 
Василево”. 
 
08-1783/1    Совет на Општина  
12.12.2022        Василево 
  година           Претседател 
                      Ристо Делијанов 
 
  

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

урбанистички планови 
во Општина Василево за 

2023 година 
 

Се објавува Програмата за 
изработка на урбанистички планови 
во Општина Василево за 2023 
година, донесена на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 

 

  08-1784/2     Општина Василево 
 12.12.2022      Градоначалник 
    година         Славе Андонов 
 
---------------------------------------------   
 

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

 
П Р О Г Р А М А 

за изработка на 
урбанистички планови 

во Општина Василево за 
2023 година 

 
 

Годишната програма за 
изработка на урбанистички планови 
на општина Василево за 2023 година 
претставува основа за изработка и 
донесување на Урбанистички 
планови за населените места во 
општината, основа за уредување и 
опремување на градежното земјиште 
и е дел од потребната документација 
за добивање согласност за 

изработените планови од 
Министерството за транспорт и 
врски. 
 
Планирани активности 
 
1. Урбанистичко планирање 500.000 
денари 
 

1. Во текот на 2023 година во 
општина Василево ќе се 
изработат следните 
урбанистички планови: 
1.1  Урбанистички план за 

населено место 
Василево 200.000 
денари; 

1.2 Урбанистички план за 
населено место 
с.Пиперево 200.000 
денари; 

1.3 Урбанистички   план   
вон   населено   место  
Добрашинци  кај
 брана Турија 

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

1.5 Изработка на Детален 
Урбанистички план за 
КП бр.2382 КО 
Василево; 

1.6 Изработка на локална 
урабнистичко планска 
документација за КП 
бр.1671/1 и КП 
бр.1695 КО Василево 
ВОН Г.Р.; 

1.7 Изработка на локална 
урабнистичко планска 
документација за КП 
бр.1123, КП бр.1854, 
КП бр.1859 и КП 
бр.1855 сите во КО 
Владевци вон г.р. 
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1.8 Изработка на локална 
урабнистичко планска 
документација за КП 
бр.1671/1 и КП 
бр.11695 сите во КО 
Василево 

1.9 Изработка на локално 
урбанистичко планска 
документација за КП 
1006, КП 1003 и КП 
1004 сите во КО 
Добрашинци вон г.р. 
со намена Г – 
производство, 
дистрибуција и 
сервиси. 

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

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

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

1.13 Изработка на 
урбанистички проект 
вон населено место со 

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

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

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

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

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

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

1.19 Изработка на 
урбанистички проект 
ВОН ОПФАТ за КО 
Ангелци 

1.20 Изработка на 
урбанистички проект 
за разработка на 
урбанистички план за 
село за КП 407/2 со 
намена В2-здраствена 
и социјална заштита 
од урбанистички план 
за населено место 
Ангелци и 
Градошорци,КО 
Градошорци вон 
град,Општина 
Василево. 

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

1.22 Изработка на 
Урбанистички проект 

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

 
 
2. Финансирање 
 
Средствата за активностите 
предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.15; 
1.16; 1.17; 1.18  ќе се обезбедат од 
Буџетот на општина Василево. 
Средствата за активностите 
предвидени воточка 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 
1.14; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22  немаат 
финансиски импликации на Буџетот 
на општина Василево за 2023 година 
и истите ќе се обезбедат од физички 
лица кои се подносители на 
барањето. 
 
3. Завршни одредби 
 
Во текот на годината во зависност 
од потребите, Програмата може да 
претрпи измени и дополнувања. 
Начинот и динамиката на 
реализација на оваа Програма ќе 
зависи од приливот на 
финансиските средства. 
 
Оваа  Програма  влегува  во  сила и 
ќе се применува од наредниот ден 
од денот на  објавувањето во 
“Службен  гласник  на Општина 
Василево”.  
 
  08-1784/1     Совет на Општина  
 12.12.2022         Василево 
   година           Претседател  
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                        Ристо Делијанов 
 
 
 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште 
во индустриска зона во Општина 

Василево за 2023 година 

 

Се објавува Програмата за 
уредување на градежно земјиште во 
индустриска зона во Општина 
Василево за 2023 година, донесена 
на седница на Советот на Општина 
Василево, одржана на ден  
11.12.2022 година. 

  08-1785/2       Општина Василево 
  12.12.2022        Градоначалник 
     година          Славе Андонов 
 
----------------------------------------------   
 

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

 
П Р О Г Р А М А 

за уредување на градежно 
земјиште во индустриска зона во 

Општина Василево за 2023 година 
 

ВОВЕД: 
 

  Оваа програма се донесува со 
цел превземање на активности за 
уредување на градежното земјиште 
во индустриската зона Градошорци 
и во другите индустриски зони во 
општина Василево врз база на 
донесен детален урбанистички план. 
Програмата е со цел да овозможи 
задоволување на потребите на 
градежната оперетива за изградба на 
деловни и стопански објекти. Инаку 
во програмата се опфатени сите 
активности поврзани со расчиствање 
на имотно правните односи (особено 
со приватното земјиште), 
расчистување на постојани 
инсталации и други пречки кои ќе се 
јават при отпочнувањето на 
реализацијата на програмата.  

Со оваа програма се 
предвидува поврзување на 
регионалниот пат А4, пробивање и 
изградба на улици во самата зона, 
изградба на водоводна и 
канализациона мрежа, 
електрификација и изградба на 
други помошни објекти од областа 
на инфраструктурата.  

Степенот на уредувањето ќе 
се реализира согласно динамиката 
на прибирање на средства од 
продажбата на градежно земјиште и 
од надоместокот за уредување на 
градежното земјиште. 

Член 1 
А.Подготвителни работи 
Решавање на имотно правни 

односи Изработка на инвестициона - 
техничка документација ( проекти ).  

Б.Опремување на градежното 
земјиште со инфраструктурни 
објекти: 

Пробивање и изградба на 
улици  

Изградба на водоводна и 
електрична мрежа 
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Изградба на атмосверска и 
канализациона мрежа 

Изградба на други објекти од 
областа на инфраструктурата.  

 
Член 2 

  Уредувањето и 
опремувањето на градежното 
земјиште ќе се врши од средствата 
што ќе се прибираат од: 

Продажба на државно 
неизградено градежно земјиште од: 
400.000 денари  

                                                                              
Вкупно 400.000 денари  

Член 3 
Уредување на градежно 

земјиште во индустриска зона во 
Градошорци  

 
1. Изградба на водоводна 

мрежа во индустриска зона: 200.000 
денари 

2. Изградба на фекална 
канализација во индустриска зона: 
200.000 денари  
                                                                                         
Вкупно 400.000 денари  

 
Член 4 

 Оваа програма влегува во сила и ќе 
се применува веднаш по објавување 
во “Службен гласник на Општина 
Василево”. 
 
 
  08-1785/1      Совет на Општина 
 12.12.2022        Василево 
   Година         Претседател 

          Ристо Делијанов 
 
 

 
 
 

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

општина Василево " бр. 12/20) 
Градоначалникот на Општина 
Василево донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Програмата за 

изградба и реконструкција на 
Детски градинки за 2023 година 

 

Се објавува Програмата за 
изградба и реконструкција на 
Детски градинки за 2023 година, 
донесена на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
11.12.2022 година. 

   08-1786/2     Општина Василево 
  12.12.2022       Градоначалник 
     година          Славе Андонов 
 
----------------------------------------------   
 

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

 
П Р О Г Р А М А 

за изградба и 
реконструкција на Детски 
градинки за 2023 година 

 
 

Со оваа програма се уредува 
користењето на средствата утврдени 
во Буџетот на Општина Василево за 
2023 година за изградба, 
опремување и одржување на детски 
градинки за 2023 година . 

Со оваа програма се планира 
продолжување на градежните 
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работи за изградба на детска 
градинка, адаптација на простор за 
детски градинки, изведување на 
градежни работи за доградба 
,реконструкција на простор за 
детски градинки и набавка, монтажа 
на опрема за детски градинки, во 
рамки обезбедени средства од 
МТСП за 2023 година . 

Член 1 

Средствата за реализација на 
оваа програма се обезбедени од 
МТСП . 

Член 2 

Во оваа програма влегува: 

 Изградба на нова детска 
градинка како и монтажа и 
набавка на опрема за 
детската градинка во 
с.Ангелци, Општина 
Василево. 

Член 3 

Оваа програма влегува во 
сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во ,,Службен Гласник 
,,на Општина Василево.  

  08-1786/1     Совет на Општина  
 12.12.2022          Василево 
     година         Претеседател 
                       Ристо Делијанов   
 

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

За објавување на Програмата за 
локален економски развој на 

подрачјето на Општина Василево 
за 2023 година 

 

Се објавува Програмата за 
локален економски развој на 
подрачјето на Општина Василево за 
2023 година, донесена на седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 

 

   08-1787/2   Општина Василево 
  12.12.2022   Градоначалник 
     година      Славе Андонов 
 
--------------------------------------------   
 

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

 
П Р О Г Р А М А 

за локален економски развој 
на подрачјето на Општина Василево 

за 2023 година 
 

Во текот на 2023 година предвидени се 
одредени активности од областа на 
економскиот развој во повеќе области 
во општината како што се :  
  

 поттикнување на граѓаните со 
определени обуки за планирање 
на свето производство преку 
современи мерки на 
стопанисување, 

 Израбортка на свои проекти за 
заштита на живтната средина и 
конкурирање во сите невладини 
организации кои објавуваат 
потреба од вакви проекти , 
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 Учество во заеднички проекти 
во ИПА фондовите кои ќе 
почнат да се спроведуваат во 
2023 година особено за 
прекугранична сооработка со 
општини од соседна Бугарија и 
други соседни држави, 

 Покривање на трошоците за 
извршените услуги во областа 
на надзорот, 

 Ревизија.   
    
    
    
 Член 1 

За потребата од реализација на оваа 
програма како приходи ќе ги користеме 
средствата од Буџетот на Општина 
Василево, Биро за регионален развој и 
Министерство за образование и наука. 

Член 2 

G1. Поодршка на локалниот економски 
развој. 

Во оваа програма ќе предвидиме 
средства за следните активности: 

 Средства за ангажирање на 
надворешни експерти во 
наведената област , 

 Надзор и надворешно 
одржување на изградбата, 

 Ревизија на изработени свои 
проекти , 

 Реконструкција на ООУ Гоце 
Делчев –Василево. 

 Реконструкција на дом на 
култура во Василево, 

 Партнерно уредување на плато 
пред културен дом во Нова 
Маала, 

 Изградба на улица во 
с.Радичево до црвка Св.Илија, 

 Реконструкција на улица во 
с.Василево од мал парк 
Методија Митев до клучка за 
с.Пиперево и с.Добрејци 

Член 3 

Оваа програма стапува во сила осмиот 
ден по објавувањето во ,,Службен 
Гласник ,,на Општина Василево.  

   08-1787/1   Совет на Општина  
  12.12.2022         Василево 
    година           Претседател 
                       Ристо Делијанов 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
за објавување на Програмата за 
поставување на вертикална и 

хоризонтална сообраќајна 
сигнализација на локалните 

патишта и улици по населени 
места во Општина Василево во 

2023 година 
 
 

Се објавува Програмата за 
поставување на вертикална и 
хоризонтална сообраќајна 
сигнализација на локалните патишта 
и улици по населени места во 
Општина Василево во 2023 година, 
донесена на седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
11.12.2022 година. 

 

 08-1788/2  Општина Василево 
12.12.2022    Градоначалник 
   година      Славе Андонов 
 
------------------------------------------   
 

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

 
П Р О Г Р А М А 

поставување на вертикална и 
хоризонтална сообраќајна 

сигнализација на локалните патишта 
и улици по населени места во 

Општина Василево во 2023 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 
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 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. 

    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 
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- 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). 

- 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:  
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- Доброшинци - пред 
училиштето од двете страни 

- Нова Маала - пред 
училиштето од двете страни  

 - Старо Владевци - пред 
училиштето од двете страни и 

- Едрениково - пред 
училиштето од двете страни  

 
За реализација на програмата 

се потребни финансиски средства во 
износ од 250.000 денари. 
 Овие финансиски средства ќе 
се наменат за: 
- Хоризонтална (вештачки 
издадености) сообракајна 
сигнализација---120.000 ден. 
- Вертикална сообракајна 
сигнализација                        -----------
----------130.000 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 веднаш по објавувањето во 
,,Службен гласник на општина 
Василево,,. 
 
 
  08-1788/1       Совет на Општина  
 12.12.2022            Василево 
     година            Претседател  
                          Ристо Делијанов 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

за објавување на Програмата за 
спорт, рекреација и манифестации 

на подрачјето во Општина 
Василево за 2023 година 

 
Се објавува Програмата за 

спорт, рекреација и манифестации 
на подрачјето во Општина Василево 
за 2023 година, донесена на седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 

  08-1789/2    Општина Василево 
   12.12.2022     Градоначалник 
     година         Славе Андонов 
 
-----------------------------------------------  
 

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

 
 

П Р О Г Р А М А 
за спорт, рекреација и 

манифестации на подрачјето во 
Општина Василево за 2023 година 

 
 

1.Вовед  

Во оваа програма на предлог 
на Градоначалникот се опфатени 
сите активности во областа на 
спортот и културата во општина 
Василево. Со подршката на спортот 
се создаваат услови за поквалитетни 
натпреварувања на спортските 
клубови како и поголема 
заинтересираност и масовност на 
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младите за спортски активности. 
Спортот кај младите се повеќе 
претставува природна потреба за 
нормален психофизички развој и 
спречување на појава на телесни 
деформитети. 

 2. Цели 

 Основни цели на оваа 
Програма се: 

 - Остварување учество на Општина 
Василево во организирањето, 
одвивањето и збогатувањето на 
спортскиот и културниот живот во 
општината, во согласност со 
потребите и интересите на 
граѓаните;  

- Унапредување на условите и 
можностите за остварување на 
спортските активности на децата и 
младината, спортистите и на 
спортско-рекреативните активности 
на граѓаните; 

 - Создавање услови за реализирање 
на спортско-рекреативните 
активности на граѓаните, особено 
младите и здруженијата на граѓани 
од областа на спортот;  

-Создавање услови за реализирање 
на манифестациите кои се традиција 
во општина Василево. 

 3. Активности 

 Активностите Општина 
Василево ќе ги насочи кон 
поттикнување, поддржување и 
помагање на остварувањето на 
целите на оваа Програма. 

 Ќе се спроведуваат 
активности за: 

 - Поддржување на иницијативите и 
активностите за одвивање и развој 
на спортски дисциплини. 

 -Овозможување поинтензивна 
комуникација на спортистите и 
нивните здруженија, со спортистите 
од други градови и региони. 

 -Заживување на спортските 
манфиестации со традиција за кои 
постои интерес кај граѓаните, 
спортските манифестации и 
спортистите од странство;  

-Поддржување на сите културни 
манифестации со традиција за кои 
постои интерес кај граѓаните 

 4. Финансирање 

  Активностите предвидени во 
оваа Програма, ќе се финансираат од 
средства на Буџетот на општина 
Василево за 2023 година, 
спонзорства и донации. 

- При реализација на Програмата, 
Општина Василево ќе ги поддржува 
организаторите на манифестации 
при спроведувањето на нивните 
активности за обезбедување 
финансиски средства и друга помош 
од: 

 -Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2023 година (преку 
надлежните министерства); 

 -Трговски друштва, јавни 
претпријатија, фондации и други 
правни и физички лица;  

-Други извори.  

5. Распоредување на 
буџетските средства  

Средствата од Буџетот на 
општина Василево за 2023 година од 
Програмата ЛОО во износ од 
2.710.000 денари, се за следните 
активности: 
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Р.бр. Назив на активноста Износ во 
денари 

1 Турнир во мал фудбал по повод празникот Голема Богородица во 
с.Василево 

 
100.000 

2 Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните празници 120.000 
3 Турнит во мал фудбал по повод празникот Илинден во с. Радичево 30.000 
4 Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево 40.000 
5 Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци 30.000 
6 Рамазан Бајрамски турнир во фудбал во с.Василево0 , 30.000 
7 Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија 15.000 
8 Турнир во мал фудбал во с.Седларци 30.000 
9 Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот М.Богородица 50.000 

10 Турнир во кошарка во с.Владиевци по празникот Г.Богородица 50.000 
11 Настани по повод Ифтар 50.000 
12 Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот 30.000 

 
13 

Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод празникот 
Велигден 

 
40.000 

14 Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во с.Радичево 5.000 
15 Манифестацијта ден на празот 150.000 
16 Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на НОО 15.000 
17 Ден на општината 16 Декември 70.000 
18 Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково 25.000 
19 Субвенционирање на Фудбалски клуб од Василево 1.000.000 
20 Субвенционирање на ОК “Сушево” - Сушево 300.000 
21 Субвенционирање на КУД,Сушевски Бисери 200.000 
22 Турнир во одбојка во Нова Маала 30.000 

 
23 

Субвенционирање на Сите спортски клубови во сите населени места во 
општината 

 
50.000 

 
24 

Здружение пинг понгарски клуб со инвалидитет Астарион спорт плус  
100.000 

25 Субвенционирање на Училишен спорт 50.000 
 

26 
Ангажирање на надворешни лица за спреведување на сите манифестации  

50.000 
27 Други манифестации кои се одржуваат во општина Василево 50.000 

                                                                     ВКУПНО 2.710.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Бр.14    Службен гласник на Општина Василево                                       19 Декември 
2022г. 

 33 

 
 
 
 
 

6. Други форми и 
активности за подржување и 
помагање на спортските 
манифестации 

 Други манифестации за 
остварување на целите на 
Прогамата, ќе се поддржуваат и 
помагаат особено преку следните 
форми на активности: 

 -Почесно покровителство на 
општина Василево;  

-Доделување награди, 
пригодни подароци и слично; 

 -Обезбедување стручна, 
техничка и друга поддршка со 
кадрите и опремата со која 
располага општина Василево;  

-Учество на претставниците 
на општина Василево на 
протоколарни и промотивни средби, 
организирани по повод 
одржувањето на манифестации. 

 -Формите на активности за 
поддршка и помош на спортските 
манифестации, ќе се реализираат од 
страна Општина Василево и тоа по 
барање на организаторот на 
манифестацијата, усогласен со 
целите на оваа Програма и 
расположивите можности на 
општина Василево.  

7. Оваа Програма влегува 
во сила и ќе се применува веднаш 
по објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Василево”. 

 

 08-1789/1     Совет на Општина 
 12.12.2022        Василево 

  година          Претседател 
                     Ристо Делијанов 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Одлуката за 

одобрување на финансиски 
средства на ЗТКХ ,,Али Бег” од 

с.Градошорци 
 

Се објавува Одлука за 
одобрување на финансиски средства 
на ЗТКХ ,,Али Бег” од 
с.Градошорци, донесена на Седница 
на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 
 
   08-1790/2    Општина Василево 
   12.12.2022      Градоначалник 
     година          Славе Андонов 
  
-------------------------------------------  
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“бр.05/02), 
и член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
11.12.2022 година, донесе  
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О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 

средства на ЗТКХ ,,Али Бег” од 
с.Градошорци 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
8.000 денари на ЗТКХ ,,Али Бег” од 
с.Градошорци по повод ,,Денот на 
Турската азбука”. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година , а ќе се 
исплатат на сметка на ЗТКХ ,,Али 
Бег” од с.Градошорци. 

Член 3 

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

 08-1790/1   Совет на Општина  
12.12.2022      Василево 
  година         Претседател 
                    Ристо Делијанов 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Одлуката за 
одобрување на спонзорство на 

организациски одбор на 

Католичката црква ,,Успесение на 
Пресвета Богородица” од с.Нова 

Маала 
 
 

Се објавува Одлука за 
одобрување на спонзорство на 
организациски одбор на 
Католичката црква ,,Успесение на 
Пресвета Богородица” од с.Нова 
Маала, донесена на Седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 
 
 08-1791/2   Општина Василево 
 12.12.2022     Градоначалник 
   година         Славе Андонов 
 
------------------------------------------   
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“бр.05/02), 
и член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
11.12.2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
за одобрување на спонзорство на 

организациски одбор на 
Католичката црква ,,Успесение на 
Пресвета Богородица” од с.Нова 

Маала  
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се одобрува 
спонзорство телевизор на 
организациски одбор на 
Католичката црква ,,Успесение на 
Пресвета Богородица” од с.Нова 
Маала по повод организирање мала 
манифестација ,,Сречки”. 
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Член 2 

Спонзорството ќе се обезбеди 
од Буџетот на општина Василево за 
2022 година. 

Член 3 

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

 08-1791/1    Совет на Општина  
12.12.2022         Василево 
  година          Претседател 
                     Ристо Делијанов 
 

 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За објавување на Одлуката за 

одобрување на финансиски 
средства на Гамзе Исинова од 

Василево 
 

Се објавува Одлука за 
одобрување на финансиски средства 
на Гамзе Исинова од Василево, 
донесена на Седница на Советот на 
Општина Василево, одржана на ден 
11.12.2022 година. 
 
 08-1792/2     Општина Василево 
12.12.2022       Градоначалник 
  година          Славе Андонов 
 
-----------------------------------------------   
 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“бр.05/02), 
и член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
11.12.2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски 
средства на Гамзе Исинова од 

Василево 
 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува 
финансиски средства во висина од 
20.000 денари на Гамзе Исинова од 
Василево, за лекување на нејзиното 
дете. 

Член 2 

Финансиските средства ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Василево за 2022 година , а ќе се 
исплатат на сметка на Гамзе 
Исинова од Василево. 

Член 3 

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

  08-1792/1     Совет на Општина  
 12.12.2022          Василево 
    година           Претседател 
                       Ристо Делијанов 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 



       Бр.14    Службен гласник на Општина Василево                                       19 Декември 
2022г. 

 36 

самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот 
на општина Василево – Пречистен 
текст ("Службен гласник на 
општина Василево " бр. 12/20) 
Градоначалникот на Општина 
Василево донесе  

 

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

преземање на мерки за 
реализација на службена употреба 

на Турскиот јазик и неговото 
латично писмо на територија на 

општина Василево 

  

Се објавува Заклучокот за 
преземање на мерки за реализација 
на службена употреба на Турскиот 
јазик и неговото латично писмо на 
територија на општина Василево, 
донесен на редовната седница на 
Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година 
 
   08-1793/2    Општина Василево 
  12.12.2022     Градоначалник 
    година        Славе Андонов 
 
------------------------------------------   
 

 

Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“бр.05/02) и 
член 22 од Статутот на општина 
Василево – Пречистен текст 
(„Службен гласник на општина 
Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата 
редовна седница одржана на ден 
11.12.2022 година, донесе  

 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на реализација на 
службена употреба на Турскиот 

јазик и неговото латично писмо на 
територија на општина Василево 

 

1.Со овој Заклучок се 
усвојува реализација на службена 
употреба на Турскиот јазик и 
неговото латично писмо на 
територија на општина Василево, 
согласно резултатите од последниот 
попис одржан 2021 година. 

 

 2.Овој Заклучок влегува во 
сила од денот на донесувањето а ќе 
се објави во „Службен гласник на 
општина Василево“. 

  08-1793/1     Совет на Општина 
  12.12.2022        Василево 
    година           Претседател 
                        Ристо Делијанов  
 

 
 
 
 


