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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  Заклучокот за 
прифаќање на Иницијативата за поведување 
на постапка за Експропријација (комунална-
техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-
Скопје бр. 03-1483/1 од 17.07.2013 година , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 13.11.2013 
година. 
 

 

Бр.08-2216/2                                            Општина Василево 
13.11.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
 

 
 

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

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од 
Статутот на Општина Василево („Службен 
гласник“ на Општина Василево  бр. 04/03,08/06 и 
09/10 ),а во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, 
точка 1 од Законот за Експропријација („Сл.весник 
на РМ“ бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на 
Општина Василево на седницата оддржана на ден 
13.11.2013 година,расправајќи по Инијацитивата 
бр.03-1483/1 од 17.07.2013 година поднесена од 
ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот: 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

За прифаќање на Иницијативата за 
поведување на постапка за Експропријација 

(комунална-техничка службеност)од 
ЕВН-Македонија-АД-Скопје 

 
 
 

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за 
поведување на постапка за Експропријација 
(комунална – техничка слижбеност) поднесена од 
ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект 
од јавен интерес и од локално значење односно за 
изградба на нови НН приклучоци ( со подземни 
кабелски НН 0,4 кV водови) од КБТС Василево 
Индустрија 3 , бр.03-1483/1 од 17.07.2013 година. 
 
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Василево. 
 

 

Бр.07-2216/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
13.11.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево                                            Илчо Колев  s. 

 

 

*    *    * 
 

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 
прифаќање на Иницијативата за поведување 
на постапка за Експропријација (комунална-
техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-
Скопје бр. 03-1484/1 од 17.07.2013 година , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 13.11.2013 
година. 
 

 

Бр.08-2217/2                                           Општина Василево 
13.11.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
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--------------------------------------------------- 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самуправа (,,Службен весник 
на Р.М.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од 
Статутот на Општина Василево (Службен гласник 
на Општина Василево  бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),а 
во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, точка 1 
од Законот за Експропријација (Сл,весник на 
Р.М.бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на 
Општина Василево на седницата оддржана на ден 
13.11.2013 година,расправајќи по Инијацитивата 
бр.03-1484/1 од 17.07.2013 година поднесена од 
ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот: 
 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прифаќање на Иницијативата за 

поведување на постапка за Експропријација 
(комунална-техничка службеност)од 

ЕВН-Македонија-АД-Скопје 
 
 
 

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за 
поведување на постапка за Експропријација 
(комунална – техничка слижбеност) поднесена од 
ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект 
од јавен интерес и од локално значење односно за 
изградба на 10(20) кв подземен кабелски  
приклучен вод за КБТС 10(20)/0,4 кВ 1000 кВА 
Василево Индустрија 3 , бр.03-1484/1 од 
17.07.2013 година. 
 
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Василево. 
 

 

Бр.07-2217/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
13.11.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*    *    * 
 

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 
прифаќање на Иницијативата за поведување 
на постапка за Експропријација (комунална-
техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-
Скопје бр. 03-1805/1 од 06.09.2013 година , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 13.11.2013 
година. 
 

 

Бр.08-2218/2                                           Општина Василево 
13.11.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 

 
 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самуправа (,,Службен весник 
на Р.М.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од 
Статутот на Општина Василево (Службен гласник 
на Општина Василево  бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),а 
во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, точка 1 
од Законот за Експропријација (Сл,весник на 
Р.М.бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на 
Општина Василево на седницата оддржана на ден 
13.11.2013 година,расправајќи по Инијацитивата 
бр.03-1805/1 од 06.09.2013 година поднесена од 
ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот: 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прифаќање на Иницијативата за 

поведување на постапка за Експропријација 
(комунална-техничка службеност)од 

ЕВН-Македонија-АД-Скопје 
 
 
 

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за 
поведување на постапка за Експропријација 
(комунална – техничка слижбеност) поднесена од 
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ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект 
од јавен интерес и од локално значење односно за 
изградба на нови нисконапонски изводи од КБТС 
10(20)/0,4 кв,630 ква ,, Василево Индустрија - 2” 
како и нови Нисконапонски приклучоци за 
деловни објекти во Индустриска зона во 
с.Василево -  Општина Василево, бр.03-1805/1 од 
06.09.2013 година. 
 
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Василево. 
 
 
 
 

Бр.07-2218/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
13.11.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 
 
 
 

*    *    * 
 

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 
прифаќање на Иницијативата за поведување 
на постапка за Експропријација (комунална-
техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-
Скопје бр. 03-1806/1 од 06.09.2013 година , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 13.11.2013 
година. 
 

 

Бр.08-2219/2                                           Општина Василево 
13.11.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 

 

 

 

 

 

 

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

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самуправа (,,Службен весник 
на Р.М.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од 
Статутот на Општина Василево (Службен гласник 
на Општина Василево  бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),а 
во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, точка 1 
од Законот за Експропријација (Сл,весник на 
Р.М.бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на 
Општина Василево на седницата оддржана на ден 
13.11.2013 година,расправајќи по Инијацитивата 
бр.03-1806/1 од 06.09.2013 година поднесена од 
ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот: 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За прифаќање на Иницијативата за 

поведување на постапка за Експропријација 
(комунална-техничка службеност)од 

ЕВН-Македонија-АД-Скопје 
 
 

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за 
поведување на постапка за Експропријација 
(комунална – техничка слижбеност) поднесена од 
ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект 
од јавен интерес и од локално значење односно за 
изградба на нов 10(20) кв кабелски  приклучен вод 
за 10(20)/04 кв 630 ква ,, ВАСИЛЕВО”-2 Општина 
Василево, бр.03-1806/1 од 06.09.2013 година. 
2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен Гласник на општина 
Василево. 
 
 

Бр.07-2219/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
13.11.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                      
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 
 

*    *    * 
 
 

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  за 
утврдување на Урбанистичкиот план за вон  
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населено место за изградба на стопански 
комплекс за откуп , складирање, преработка и 
диструбуција на земјоделски производи на дел 
од КП.386 место викано Гладно Поле, КО 
Градашорци, општина Василево , 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go 
donese na sednicata odr`ana na den 13.11.2013 
година. 
 
 

Бр.08-2220/2                                           Општина Василево 
13.11.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
 
 
 

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

Врз основа на член 26 став 6 алинеја 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(,,Службен весник на РМ“ бр 
51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 60/11), 
член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална 
самуправа (Службен весник на РМ,,бр.05/02) и 
член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина 
василево (,,Службен гласник на ОВ“ бр. 
04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево 
на својата седница  одржана на 13.11.2013 година 
ја донесе следната 
 
 

О Д Л У К А 
За утврдување на Урбанистичкиот план за вон 

населено место за изградба на стопански 
комплекс за откуп , складирање, преработка и 
диструбуција на земјоделски производи на дел 

од КП.386 место викано Гладно Поле, КО 
Градашорци, општина Василево 

 
 
 

Член 1 
                  Се утврдува Урбанистичкиот план за 
вон населено место за изградба на стопански 
комплекс за откуп, складирање ,преработка и 
диструбуција на земјоделски производи на дел од 
КП.386 место викано Гладно Поле, КО 
Градашорци, општина Василево, изработен од 
агенција за планирање на просторот од Скопје , со 
тех.бр.Е 1011 од Септември 2013 година, за кој 
Министерството за транспорт и врски –Скопје  дал 
согласност број 15-9338/2од 25.10.2013 година. 
 

 
 
 
 

Член 2 
 Утврдениот Урбанистичкиот план за 
вон населено место за изградба на стопански 
комплекс за откуп ,складирање ,преработка и 
диструбуција на земјоделски производи на дел од 
КП.386 место викано Гладно Поле,КО 
Градашорци,општина Василево, може да се 
реализира. 
 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на донесување,а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина василево,, . 
 
 
 

Бр.07-2220/1                        Sovet na op[tina Vasilevo 
13.11.2013г.        Pretsedatel,                                                                                                                  
Василево                                                   Илчо Колев  s.r 
 
 
 
 

*    *    * 
 
 

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 измена на 
Programaта za urbanisti~ko planirawe na 
grade`noto zemji[te na podra~jeto na 
op[tina Vasilevo за 2013 година, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo ја 
donese na sednicata odr`ana na den 13.11.2013 
година. 

 
 
Бр.08-2220/2                                           Општина Василево 
13.11.2013 г                                                 Градоначалник 
Василево                                                 Ванчо Стојанов с.р. 
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---------------------------------------------------- 
 

Vrz osnova na член 36 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самуправа(„Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот 
на општина василево (,,Службен гласник на ОВ“ 
бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина 
Василево на својата седница  одржана на 
13.11.2013 година  ја донесе следната: 

  
  

Програма за измена на Programaта  
za urbanisti~ko planirawe na grade`noto 

zemji[te na podra~jeto na op[tina Vasilevo 
за 2013 година 

 
   

~len 1 
Во член 3 од    Programaта za urbanisti~ko 

planirawe na grade`noto zemji[te na 
podra~jeto na op[tina Vasilevo за 2013  во  
точка 6 се менува зборот ,, вон” со зборот ,,за’’ и 
се брише зборот ,,индустриска зона” и гласи : 
 
 

1. Urbanisti~ki plan za naseleno mesto-
Пиперево                                        500.000 
денари 

 
 

~len 2 
 Ovaa programa stapuva vo sila од 
денот на дондесувањето а ќе се објави во ,, 
Службен гласник на Општина Василево ,, . 
 

 
 

Бр.07-2221/1                         Sovet na op[tina Vasilevo 
13.11.2013г.                                          Pretsedatel,                                                                                                                   
 Василево                                           Илчо Колев  s.r 

 

 


