
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа                       
(Службен весник на РМ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – 
Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20), Советот на 
Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.01.2023 година, 
донесе 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 

општина Василево за 2022 година 

1.Советот на општина Василево го усвојува Извештајот за реализација на 
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 
патишта и улици во општина Василево за 2022 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Василево”.    

  08-147/1                                                                      Совет на Општина Василево 
  01.02.2023 г                                                                            претседател 
                                                                                                 Ристо Делијанов 
                     
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ 
ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2022 ГОДИНА 

 
 

 Реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици во текот на 2022 година се одвиваше во 
повеке фази. 
 Потребните финансиски средства за реализација на истата беа обезбедени од 
повеке извори и тоа од: 
 
-Јавното претпријатие за државни патишта износ од      ----------- 2.274.222 денари 
-Светска банка преку Министерство за транспорт и врски------- 20.119.950 денари 
-Министерство за локална самоуправа           ------------------           9.221.384 денари 
-Биро за регионален развој                                     ---------------         1.593.990 денари 
-Буџет на општина Василево износ од                       --------------     4.682.703 денари 
 

      Вкупно:   37.892.249 денари 
 
 За реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици во текот на 2022 година беа распишани 
повеке тендери. 



1. Реализирана е Реконструкција на улица од црква пресвета Богододица до 
ООУ Гоце Делчев – Василево во должина од 650 метри, со фирмата ДГТУ 
Евроградба-инженеринг ДООЕЛ с.Владиевци, финансирани од Бирото за 
регионален развој на РСМ во вкупен износ од 1.593.990 денари И Буџет на 
општина Василево износ од 3.581.302 денари. 

2. Реализирана е Реконструкција на локален пат од центар во с.Доброшинци до 
центар во с. Нова Маала во должина од 1016 метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер 
градба ДОО Штип, финансирана дел од Министерство за локална самоуправа во 
износ од 9.221.384 денари. 

3. Реализирана е Реконструкција на локален пат Ново Владиевци – Старо 
Владиевци во должина од 1817 метри, со фирмата  ЕСКАВАТОРИ – МК Скопје, 
финансирани Светска банка преку Министерство за транспорт и врски на РСМ со 
Проектот поврзување на локални патишта во РСМ во вкупен износ од 14.596.271 
денари. 

4. Реализирана е изградба на локална улица покрај канал во с. Василево во 
должина од 435 метри, со фирмата  ЕСКАВАТОРИ – МК Скопје, финансирани 
Светска банка преку Министерство за транспорт и врски на РСМ со Проектот 
поврзување на локални патишта во РСМ  во вкупен износ од 3.277.794 денари. 

5. Реализирана е изградба на локална улица од Дом на култура кон индустриска 
зона во с. Градошорци во должина од 446 метри, со фирмата  ЕСКАВАТОРИ – МК 
Скопје, финансирани Светска банка преку Министерство за транспорт и врски на 
РСМ со Проектот поврзување на локални патишта во РСМ  во вкупен износ од 
2.425.885 денари. 

6. Реализирана е изградба на улица во с. Градошорци со бехатон плочки во 
должина од 150 метри со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, 
финансирани од буџетот на општина Василево во вкупен износ од 585.643 денари. 

7. Реализирана е изградба ( асфалтирање ) на улица во с. Радичево во должина 
од 200 метри со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, финансирани од 
буџетот на општина Василево во вкупен износ од 1.025.117 денари. 

8. Реализирана е изградба ( асфалтирање ) на улица во с. Пиперево во должина 
од 173 метри со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, финансирани од 
буџетот на општина Василево во вкупен износ од 1.512.863 денари. 

9. Реализацијата на Програмата за зимско одржување на локалните патишта и 
улици во општина Василево за 2021 / 2022 година во вкупен износ од 252.000 
денари е реализирана во целост со ЈПКД Турија – Василево. 

 
Од погоре наведеното може да заклучиме дека средствата добиени од ЈП за 

државни патишта во износ од 2.274.222 денари се реализирани во целост согласно 
нивната намена. 
 

Изготвил: 
Б.Андонов 

 
Општина Василево 

Градоначалник, 
Славе Андонов 


