
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 07.07.2022 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

за измена и дополнување на Програмата 
за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година 

  
Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и 

улици за 2022 година се врши  измена во Уводниот дел и тоа: 
- во алинеа 4 Буџет на општина Василево со износ од 1.890.000 денари се заменува 

со  износ од 5.505.334 денари. 
- се менува и Вкупно потребни финансиски средства од 5.290.000 денари на  

8.905.334 денари. 
 Измена  во Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални 
патишта и улици за 2022 година има во точка 2. Изградба на улици и тоа: 

- Во алинеа 1 Улица во Пиперево 200 м --------  600.000 денари се заменува со 
Улица во Пиперево 200 м ------  1.220.000 денари. 

- Во алинеа 3 Улица во Сушево 50 м --------  150.000 денари се заменува со Улица 
во Сушево 75 м ------  543.000 денари. 

- Во алинеа 5 Улица во Радичево 200 м --------  600.000 денари се заменува со 
Улица во Радичево 200 м ------ 1.426.234 денари. 

- Во алинеа 6 Улица во Чанаклија 150 м --------  450.000 денари се заменува со 
Улица во Чанаклија 150 м --------- 888.100 денари. 

- Алинеа 7 Улица во Доброшинци 150 м -------- 450.000 денари се Брише. 
- Алинеа 8 Улица во Владевци 100 м -------- 300.000 денари се Брише. 
- Во алинеа 10 Улица во Седларци 80 м --------  240.000 денари се заменува со 

Улица во Седларци 160 м ------ 1.020.000 денари. 
- Во алинеа 11 Улица во Градошорци 100 м --------  300.000 денари се заменува со 

Улица во Градошорци 150 м ------ 784.000 денари. 
Алинеа 9 станува алинеа 7, алинеа 10 станува алинеа 8 и алинеа 11 станува алинеа 

9. 
Дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални 

патишта и улици за 2022 година има во точка 2. Изградба на улици и тоа: 
- По алинеа 9 се додава нова алинеа 10 која гласи: 

Улица во с. Едрениково 115 м ------------704.000 денари и 
- По алинеа 10 се додава нова алинеа 11 која гласи: 

Улица во с. Ангелци 22 м ------------120.000 денари 
Се друго во Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални 

патишта и улици за 2022 година останува непроменето. 
Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Василево. 
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