
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) Градоначалникот на Општина 
Василево донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални 
патишта и улици за 2023 година 

 
 

Се објавува Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални 
патишта и улици за 2023 година, донесена на седница на Советот на Општина Василево, 
одржана на ден 11.12.2022 година. 

 

  08-1782/2                                                                      Општина Василево 
  12.12.2022 г.                                                                   Градоначалник 
                                                                                         Славе Андонов 
 

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

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 на својата редовна 
седница одржана на ден 11.12.2022 година ја донесе следната:  

 
П Р О Г Р А М А 

за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2023 
година 

 
 

Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција, 
одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2023 година е портебата 
на населените места за подобрување на условите во комуналната свера. За реализација на 
Програмата финансиски средста ќе се обезбедат од следните извори на средства: 
 

- Агенцијата за државни патишта планираме средства во износ од 2.300.000  
денари. 

- Буџет на општина Василево средства од регистрација на моторни возила во износ 
од  1.000.000 денари. 

- Буџет на општина Василево средства од експлоатација на минерални суровини 
средства во износ од 1.300.000 денари. 

- Буџет на општина Василево во износ од 1.310.000 денари. 



 
Вкупно потребни финансиски средства    6.090.000  денари 

. 
 Предлагам во Програмата за оваа година приоритет да дадеме на следните 
активности. 

1. Реконструкција на улаца во Дукатино која води до манастирот св. Ѓорѓи во 
должина од 280 метри средства обезбедени преку ЈИПР во износ од 2.500.000 
денари 

 
2. Реконструкција на улаца во Радичево која води до црквата св. Илија во должина 

од 330 метри средства обезбедени преку ЈИПР во износ од 2.600.000 денари 

 
3. Изградба на улици  

 
- Улица во  Пиперево  200 метри-------------------       600.000 денари  

- Улица во Нова Маала 350 метри-------------------  1.050.000 денари 

- Улица во Сушево  80 метри       ----------------------   240.000 денари    

- Улица во Висока Маала  50 метри-------------------   150.000 денари    

- Улица во Чанаклија    200 метри  --------------------   600.000 денари 

- Улица во Доброшинци  150 метри  ------------------   450.000 денари 

- Улица во Владевци    200 метри  ---------------------  600.000 денари 

- Улица во Василево      250 метри  ------------------    750.000 денари 

- Улица во Седларци     100 метри  ------------------    300.000 денари 

- Улица во Градошорци 150 метри    ---------------     450.000 денари 

- Улица во Ангелци         100 метри -----------------     200.000 денари 
Вкупно за улици:    5.390.000 денари 

 
- Крпење на ударни дупки на асфалтирани локални патишта и улици на подрачјето 

на општина Василево, во износ од 700.000 денари  

                   Вкупно за крпење на ударни дупки: 700.000 денари. 
 

Динамиката за релизација на програмата ке биде во зависност од приливот на 
средствата од Агенцијата за државни патишта, од приливот на средствата од промет на 
недвижности и надомест за стекнување на права за користење на градежно земјиште, како 
и во зависност и динамиката на прибирањето на финансиските средства од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште во општина Василево. 

 



Програматa влегува во сила веднаш по објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Василево”. 
 
 

08-1782/1                                                                            Совет на Општина Василево 
12.12.2022 г.                                                                         Претседател 

                                                                                                         Ристо Делијанов 
                      
 


