
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) го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за поставување на вертикална и хоризонтална
сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населените места во општина
Василево во 2021 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден
23.12.2020 година.

Бр.08–1560/2 Општина Василево
23.12.2020г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

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

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 ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за поставување на вертикална и хоризонтална сообракајна

сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина
Василево во 2021 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).



- Сообраќајни знаци предвидени со сообраќајен проект за улица покрај канал за
наводнување и тоа: (103.1)Опасна кривина на лево (парче 1);(103.2)Опасна
кривина на десно (парче1);(105.1)Крстосување со спореден пат од лева страна

(парче 1);(105.2)Крстосување со спореден пат од десна страна (парче
1);(202)Задолжително запирање (парче 4);(235(20))Ограничување на

брзина на движење на 20Км/ч (парче3);(306)Пат со првенство на минување
(парче2);(505 (50м))Дополнителна табла (парче2)

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.

- Сообраќајни знаци предвидени со сообраќајен проект за улица кон индустриска
зона и тоа: (105)Крстосување со спореден пат под прав агол (парче1);
(105)Крстосување со спореден пат под прав агол (парче1);(201)Крстосување со
пат со првенство на минување (парче1);(202)Задолжително запирање
(парче1);(208)Забрана за сообраќај на товарни моторни возила
(парче1);(235(20))Ограничување на брзината на движење на 20Км/ч
(парче2);(306)Пат со првенство на минување (парче4); (354)Слеп пат
(парче1);(504.1)Дополнителна табла (парче 3); (505 (50м))Дополнителна табла
(парче1);(505 (430))Дополнителна табла (парче 1)

Населено место Ангелци:
- Пред улицата која излегува од подрачното училиштето во Ангелци два знака

„деца на патот“ (124) од двете страни по еден.
- На локален пат во Ангелци, кај Нанчо, два знака „двојна кривина или повеќе

кривини едноподруго од кои првата е на лево“ (104.1);
- На локална улица на кај „бунарот“ во Ангелци знак „задолжително запирање“

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

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

Населено место Едрениково:
- На локален пат пред влез во Едрениково „претпатоказ“ (403) кој означува

свртување на десно спрема село Трибичино и
- На излез од Едрениково знак „задолжително запирање“ (202)

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

Населено место Дукатино:
- На излез од Дукатино знак „задолжително запирање“ (202).



Населено место Доброшинци:
- На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија знак

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

„патоказна табла“ (404) за Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала и
Чанаклија;

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

- На локален пат од Висока Маала знак „задолжително запирање“ (202).
- Пред училиштето во Доброшинци два знака „деца на патот“ (124) од двете

страни по еден.
Населено место Нова Маала:

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

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

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

Населено место Чанаклија:
- На локален пат Гечерлија – Чанаклија знак „ограничување на брзината“ (235) на

50 км/ч;
- На локален пат Гечерлија – Чанаклија, кај мостот на реката,  два знака „двојна

кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2).
- Пред училиштето во Чанаклија два знака „деца на патот“ (124) од двете страни

по еден.
Населено место Владевци:

- Сообраќајни знаци предвидени со сообраќајен проект за локален пат Старо
Владевци – Ново Владевци и тоа: (103.1)Опасна кривина на лево(парче

1);(103.2)Опасна кривина на десно(парче1);(202)Задолжително запирање
(СТОП) (парче 11);(235(30))Ограничување на брзината на движење на 30км/ч

(парче 4);(306)Пат со првенство на минување(парче8);(352)Пат резервиран
за сообраќај на моторни возила(парче2);(353)Завршеток на пат резервиран за
сообраќај на моторни возила (парче 1);(360)Назив на населено
место(парче1);(360)Назив на населено место (парче 1);(361)Завршеток на
населено место(парче1);(361)Завршеток на населено
место(парче1);(363)Патоказ кон Ново Владевци во лево(парче1);(363)Патоказ
кон Ново Владевци во десно(парче1);(504.1)Дополнителна
табла(парче1);(504.2)Дополнителна табла(парче5); (9.01)Столбчиња за
покажување насоки(парче56).

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

- 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 50.000
денари.

Овие финансиски средства ќе се наменат за:
- Хоризонтална (вештачки издадености) сообракајна сигнализација---20.000 ден.
- Вертикална сообракајна сигнализација ---------------------30.000 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 од денот на објавување  во Службен гласник на
општина Василево .

Б р .08-1560/1 Совет на општинаВасилево
23.12.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.


