
  
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 31.01.2022 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 2021 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 2021 година. 

2.Составен дел на овој Заклучок е и Извештајот за реализација на програмата за 
работа на Општина Василево за 2022 година.  

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

08-160/1                                           Совет на општина Василево    
01.02.2022 г.                                       Претседател 
                                                           Ристо Делијанов      
 
 

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

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

2021 ГОДИНА 
 
 

 Реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во текот на 2021 година се одвивање 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. 
- Буџет на општина Василево износ од           -------------- 3.786.055 денари 

         
 За реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици во текот на 2021 година беа распишани повеке тендери. 



 
1. Реализирана е изградба (асфалтирање) на дел од локален пат Доброшинци – Нова 

Маала во должина од 250 метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, 
финансирани од буџетот на општина Василево во вкупен износ од 1.541.127 денари. 
 

2. Реализирана е изградба (асфалтирање) на повеке улици во с. Василево во должина 
од 315 метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, финансирани од буџетот на 
општина Василево во вкупен износ од 858.439 денари. 

 
3. Реализирана е изградба (асфалтирање) на повеке улици во с. Ангелци во должина 

од 235 метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, финансирани од буџетот на 
општина Василево во вкупен износ од 837.609 денари. 
 

4. Реализирана е изградба (асфалтирање) на улица во с. Градошорци во должина од 
180 метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, финансирани од буџетот на 
општина Василево во вкупен износ од 504.540 денари. 

 
5. Реализирана е изградба (асфалтирање) на две улици во с. Доброшинци во должина 

од 287 метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, финансирани од буџетот на 
општина Василево во вкупен износ од 804.789 денари. 

 
6. Реализирана е изградба (асфалтирање) на улица во с. Едрениково во должина од 

110 метри, со фирмата ДГПУ Бони Интер градба ДОО Штип, финансирани од буџетот на 
општина Василево во вкупен износ од 287.845 денари. 

 
7. За крпење на ударни дупки на локалните патишта и улици беа потребни 825.928 

денари од Буџетот на општина Василево, реализирани со фирмата Џови Компани ДПТУ с. 
Мокрино. 
 

8. Реализацијата на Програмата за зимско одржување на локалните патишта и улици 
во општина Василево за 2020 / 2021 година во вкупен износ од 400.000 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 согласнонивната намена. 

 
Од извештајот се гледа дека Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и улици во текот на 2021 година е реализирана. 
 

   08-82/2                                       Општина Василево 
  20.01.2022 г.                                  Градоначалник 
                                                         Славе Андонов 
 
 


