Врз основа на член 36 став 1 т. 6 од Законот за локална Смоуправа ( Сл. Весник на РМ
бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на општина Василево ( Сл. Гласник на ОВ бр.
04/03, 08/06 и 09/10), Советот na op[tina Vasilevo na својата седница одржана на
31.10.2016 година ја донесе следната :
ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2017 година
Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција,
одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2017 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.
Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој (АФПРЗ) средства во износ од
12.000.000 денари.
- Министерство за финансии на РМ средства во износ од 3.500.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од регистрација на моторни возила во износ
од 400.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од експлоатација на минерални суровини
средства во износ од 1.500.000 денари.
- Дел од средства за уредување на градежно земјиште износ од 5.300.000 денари.
Вкупно потребни финансиски средства 25.000.000 денари
.
Предлагам во Програмата за оваа година приоритет да дадеме на следните активности.
1.Локални патишта
-

Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор - Сушево во должина од 2000
метри, износ на средства ----------- 5.000.000 денари.

-

Изградба на дел од локален пат Нова Маала - Чанаклија во должина од 1000 метри,
износ на средства --------------------------5.000.000 денари.
- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор до Старо Владевци во должина
од 2000 метри, износ на средства -3.000.000 денари
Вкупно за локални патишта: 13.000.000 денари
2,Изградба на улици
- Улица во Ангелци 200 метри -2.000.000 денари
- Улица во Пиперево 250 метри- 2.000.000 денари
- Улица во Едерниково 200 метри-1.000.000 денари
- Улица во Висока Маала 200 метри-1.000.000 денари
- Улица во Рдичево во 200 метри -2.000.000 денари
Улица во Василево 200 метри- 2.000.000 денари
Вкупно за улици: 10.000.000 денари
3,Изградба на пешачка патека во Владевци од десната страна во Владевци на магистралниот пат
А-4, од бензинска помпа до раскрсница за влез во с. Сушево во должин аод 250 метри -2.000.000
денари.
Вкупно за пешачка патека: 2.000.000 денари.
Динамиката за релизација на програмата ке биде во зависност од приливот
средствата од Агенцијата за државни патишта, од приливот на средствата од промет
недвижности и надомест за стекнување на права за користење на градежно земјиште, како и
зависност и динамиката на прибирањето на финансиските средства од надоместокот
уредување на градежното земјиште во општина Василево.
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