
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 точка 1 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02) и ~len 21 точка 11 od Statutot na opшtina Vasilevo
(Slu`ben glasnik na opшtina Vasilevo br. br.04/03,08/06 и 09/10), Советот na opшtina
Vasilevo na својата седница одржана на 30.09.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА
za izmenuvawe и dopolnuvawe na Programata бр.07-2332/1 од 27.11.2014

za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i zaшtita na lokalnite patiшta i ulici za 2015
godina

член 1
Во точка 1 по зборовите Agencijata za finansiska podrшka i ruralen razvoj

(AFPRZ) sredstva od се менува сумата ,, 12.500.000,, со сумата ,,25.000.000,00 и гласи:

- Agencijata za finansiska podrшka i ruralen razvoj (AFPRZ) sredstva od
25.000.000,00 денари.

Член 2
Во точка 1 по зборовите Del od sredstvata za ureduvawe na grade`no zemjiшte се

менува сумата ,, 2.000.000,, со сумата ,,8.371.901,00 и гласи :

Del od sredstvata za ureduvawe na grade`no zemjiшte sredstva od 8.371.901,00 денари.

Член 3
Во точка 1 по зборовите Prihodi od nadomestokot za steknuvawe na prava za koristewe na
grade`no zemjiшte се менува сумата ,, 5.200.000,, со сумата ,, 8.371.901,00,, и галси:

-Prihodi od nadomestokot za steknuvawe na prava za koristewe na grade`no zemjiшte
sredstva od 8.371.901,00 денари.

Член 4
Во точка 1 по зборовите „Vkupno potrebni sredstva za ovaa Programa se„ се менува

сумата ,,25.150.000,, со сумата 47.085.802,00 и гласи:

-Vkupno potrebni sredstva za ovaa Programa se 47.085.802,00 денари.

Член 5
Се менува точка 2 алинеа 2 од ,,Улица во Angelci    250 metri --  750.000 denari ,,

во „Изградба на улица во с.Ангелци за пристап до црква Св.Спас - 1.992.589,00 денари,, и гласи:

-Изградба на улица во с.Ангелци за пристап до црква Св.Спас - 1.992.589,00 денари.

Член 6
Се менува точка 2 алинеа 3 од ,, Улица во Suшevo  300 metri - 800.000 denari ,, во

,,  Изградба на улица покрај Порој во с.Сушево  во должина од 1190 метри -17.327.308,00
денари,, и гласи :

-Изградба на улица покрај Порој во с.Сушево  во должина од 1190 м -17.327.308,00
денари.

член 7
Се менува точка 2 алинеа 7 од ,, Улица во Доброшинци    150 metri -450.000 denari,,

во ,, Изградба на улица во с.Доброшинци во должина од 210 метри - 1.527.947,00 денари,, и
гласи:



-Изградба на улица во с.Доброшинци во должина од 210 метри -1.527.947,00денари.

член 8
Во точка 2 по алинеа 7 се додава нова алинеа 8 која гласи :
Изградба на улица во с.Нова Маала кај црквата во должина од 240 метри-1.540.968,00

денари

член 9
Во точка 2 по алинеа 8 се додава нова алинеа 9 која гласи :
Изградба на улица 1 и улица 2  во с.Градошорци во должина од 225 метри - 846.990,00

денари

член 10
Во точка 2 по зборот Вкупно za ulici се менува сумата ,,  10.700.000 ,, со сумата ,,

32.635.802,00 денари,, и гласи :

-Вкупно za ulici: 32.635.802,00 денари

член 11
Ovaa programa stapuva vo sila osmiot den po objavuvaweto vo Slu`beniot

glasnik na opшtina Vasilevo.
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