
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр 5/02), член 52 точка 3 од Законот за јавните патишта (Сл. весник на РМ бр.
84/08) и член 21 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Василево (Slu`ben glasnik na OV br.
04/03, 08/06 i 09/10), Советот na op[tina Vasilevo na својата седница одржана на
31.10.2016 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА
за поставување  на вертикална и хоризонтална сообракајна сигнализација на локалните

патишта и улици по населени места во општина Василево во 2017 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;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на лево спрема село

Пиперево;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село

Пиперево;
- 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



- 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:

- Пиперево пред училиштето од двете страни
- Доброшинци - пред училиштето од двете страни
- Нова Маала - пред училиштето од двете страни и
- Ангелци - пред учиштето од двете страни

За реализација на програмата се потребни финансиски средства во износ од ------400.000 денари.

Овие финансиски средства ќе се наменат за:

- Хоризонтална (вештачки издадености) сообракајна сигнализација--------------80.000 ден.

- Вертикална сообракајна сигнализација ----------------------------------------------320.000 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 осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на општина Василево,,.

Бр.09-1976/1 Совет на општина Василево
01.11..2016г. Претседател,
Василево Драги Митев  с.р.


