
Врз основа на член 62 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на РМ бр.8/08)и член 36 од
законот за Локална самуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02)и врз основа на ~len 21 od Statutot na
op[tina Vasilevo (Slu`ben glasnik na op[tina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот
на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.10.2015 година ja донесе
следната:

О Д Л У К А
За утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба

,реконструкција ,одржување и заштита на општински патишта и улици во општината   Василево

Член 1
    Финансиските средства за изградба ,реконструкција одржување и заштита на општинските патишта и
улици се обезбедуваат од
- Поставување на натписи, табли и рекламни табли во заштитниот појас на патот улицата
- Поставување на инсталации во трупот на патот – улицата и во патниот појас
- Штетата сторена на патот -улицата

Член 2
      За поставување на натписи и рекламни табели во заштитниот појас на општинските патишта и улици
во општина Василево се плаќа надоместок и тоа
-За големината на  од 0,5м2 до 1.00м2-3.000,00 д
-За големината од 1.00м2 до 3.00м2 -   5.000,00 д
-За големината над 3.00м2 -                  10.000,00 д

     Дозволата за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на општинските патишта и
улици издава Градоначалникот на општина Василево.

Член 3
     Надоместок за поставување инстации во патот и патниот појас на општинсите патишта и
улици,издава Градоначалникот на општина Василево по претходна согласност издадена од општината (
Одделение  за урбанизам комунално уредување и ЗЖС)

Член 4
      Користењето на општински пат-улица со возило кое е преземено или заедно со товарот ги надминува
пропишаните услови во поглед на димензиите ,вкупната тежина и оскиниот притисок ,се врши врз
основа на дозвола за вонредниот превоз издадена од  Градоначалникот на општина Василево  пои
претходна согласност на Министерството за внатрешни работи .
     Надоместокт за вонредниот превоз на општинскиот пат-улица изнесува 1.000,00 денари за секој тон
надминато оптоварување од должината километар.

Член 5
       Надоместокот за штета сторена на патот –улица ја утврдува комисијата формирана од
Градоначалникот  на општина Василево врз основа на извршен увид и проценка за сторената штета .

Комисијата е составена од три члена и тоа .
- Двајца претставници од Општината
- Еден претставник од МВР Струмица

При добивањето согласност ,односно дозвола за поставување на инсталаци во патниот и
заштитниот појас на општинските патишта и улици барателот (инвеститирот)е должен да депонира
(авансно)средства по основ надомест за сторена штета или враќање во поранешна состојба ,кои ќе бидат
ќе бидат утврдени со претходен увид и проценка од Општината ,а подоцна доколку се утврди од
комисијата од став 2 од овој член повисок или помал соодветно ќе постапи.

Член 6
       Обезбедените средства од член 1 на оваа Одлука,општината ги распоредува за изградба
,реконструкција и заштита на општинските патишта и улици.

Член 7
        Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување,а ќе биде објавена во службен гласник на
општина Василево.
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