
                                                                                                                        
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 ја донесе следната: 

 
  

П Р О Г Р А М А 
за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2021/2022 

година во зимски услови 
 

1.ОПШТ ДЕЛ  
Со оваа Програма се предвидува обемот, динамиката и начинот и одржувањето на 

локалните патишта и улиците во населените места во општина Василево во зимски услови 
за 2021/2022 година. 
 Во оваа програма нема да биде опфатен магистралниот пат А-4 кој минува низ 
нашата општина од с.Дукатино до с.Добрејци и регионалниот пат од А-4 до Културен дом 
Василево бидејќи ингеренциите за зимско одржување на магистралните и регионалните 
патишта спаѓаат во надлежност на ЈП "Македонија пат" - Скопје подружница Штип - 
испостава Струмица. 
 Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и 
функционирање на сите правни и физички лица преку: 

- дефинирање на работите и обврските за сите учесници со нејзината реализација; 
- определување на обемот на работите и нивото на чистење на снегот и 

голомразицата од коловозните површини; 
- определување на потребните финансиски средства. 

2.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
Преку организационата поставеност на учесниците ќе бидат дефинирани работите 

и задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма. 
 Општина Василево  

- ја изготвува Програмата; 
- склучува договори со фирми за реализирање на сите активности предвидени со 

Програмата; 
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата; 
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските 

служби и обврските на учесниците; 
- учествува во финансирањето на активностите; 

 Претпријатие со кое општина Василево има склучено договор за реализација на 
програмата; 

- ја реализира програмата во целост; 
- врши набавка и складирање на сол и песок и се грижи за правилно и навремено 

расфрлање; 
- организира редовна приправност со потребна опрема алат, резервни делови и 

стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација; 
- врши посипување на сол и песок; 
- го расчистува снегот од коловозните ленти во населените места; 
- ги прочистува главните одводни пропусти за прифаќање на вишокот вода од обилни 

врнежи на дожд и снег; 
- врши сечење и отстранување на паднати дрвја и гранки од коловозите и тротоарите. 

Други учесници 
- ЕВН - Струмица ги расчистува нивните објекти и електроинсталациите од обилни 

снегови.  



- Т-хоме ги расчистува нивните објекти и телефонските инсталации; 
- Другите кабловски оператори ги расчистува нивните објекти и телефонските 

инсталации. 
- Претпријатијата, училиштата и граѓаните сопственици или корисници на згради и 

простории (продавници, самопослуги, ресторанти, кафе барови, флиперџилници и 
друго) превземат мерики за чистење на снегот пред своите објекти. 

- Граѓаните, сопственици на индивидуални стабени објекти го чистат снегот и 
голомразицата од тротоарите и приодните места пред своите стамбени објекти. 

          МВР Струмица - Сообраќајна полиција го контролира и регулира сообраќајот на 
сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите  задолжени субјекти за 
реализација на оваа Програма, преку контакт телефон 354 - 444 и 071-205-117 Раководител 
на одделението за комунални работи, урбанизам и ЛЕР во општина Василево, Бранко 
Андонов, и одговорно лице од ЈПКД Турија Василево, Леонардо Николов, телефон 078/201-
440. 

3.ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ 
Обемот на одржување на улиците во населбите зависи од: 

- густината на населението; 
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила; 
- видот и бројот на инфраструктурните објекти; 
- коловозните ленти како улици за оспособување се вкупно 15 км во 15 населени 

места; 
- коловозните ленти како локални патишта за оспособување се вкупно 37 км. 

Расчистувањето на коловозните површини ќе се одвива по приоритетна листа. 
4.  ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА 

за зимско одржување на улици во населбите и локалните патишта во општина 
Василево 

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците и на локалните патишта во зимски 
услови при врнежи на снег и голомразица потребно е зимско одржување. 

Одржувањето ќе се извршува со машинско чистење на снегот од Коловозот, 
расфрлање на сол и песок по отстранувањето на снегот и рачно чистење на одредени 
места. 

Според важноста на локалните патишта и улици интензитетот на сообраќајот и 
местоположбата на истите, тие можат да се поделат во 2 приоритетни групи на одржување. 

Прв приоритет 
Во првата приоритетна група спаѓаат сите локални патишта и главните улици во 

населбите кои овозможуваат влез и излез. 
Тоа се:  
-Од Магистрален пат А-4 - до с. Седларци кој минува низ   населените места Градошорци 
и Ангелци; 
- Од Магистрален пат А-4 - до с. Нова Маала кој минува низ село Доброшинци; 
- Од локален пат Доброшинци - Нова Маала до с. Чанаклија; 
- Од локален пат во с. Доброшинци до с. Висока Маала; 
- Од културен дом во Василево до ОУ "Герас Цунев" во с. Пиперево; 
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с. Дукатино; 
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с. Радичево; 
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с. Владевци; 
- Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с. Сушево; 
- Од културен дом во с. Градошорци до центарот на с. Едерниково; 
- Од с.Гечерлија до центарот на с. Чанаклија; 
- Од клучката пред с.Едерниково до влезот во с.Требичино. 

Втор приоритет 



Во втор приоритет спаѓаат улиците низ населените места кои водат до виталните објекти: 
училишта, амбуланти, гробишта и бунарите за вода. 
Во оваа приоритетна група влегуваат: улиците во : 
1.Василево 
 - улицата од училиштето, покрај отворениот канал; 
-од поштата до Стадион Цар Самоил   
-од културниот дом до 11 Септември 
-од училиштето до Мис Стон. 
2.Градошорци 
 - улицата од центарот до Чифликот 
-улицата од главниот пат до училиштето 
-улица 6 ( Варваричка маала) 
-улица 5 индустриска зона Градошорци кон Фоли ком 
3.Пиперево  
- улицата до гробиштата и спортското игралиште; 
-улицата од центарот до Гоџирови; 
-улицата од центарот до Просениково 
4.Ангелци  
- улицата од главниот пат до гробиштата; 
-улицата од главниот пат до манастирот; 
-улицата од главниот пат до Партиков Андро  
5.Нова Маала 
- улица од центарот до гробишта. 
6.Сушево 
-од центарот до трафостаница 2 
-улицата покрај поројот од левата страна до гробиштата 
-улица покрај поројот од десната страна  
7.Радичево 
-од центарот до гробиштата 
8.Владевци 
-од ценатрот до гробиштата 
9.Дукатино 
  - од центарот до гробиштата 
Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот може да се 
одвива несметано во сите правци. 

5. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 
Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа: 

-прва состојба на готовност - е состојбата на присуство на голомразица и снежни врнежи 
до 20 см; 
-втора состојба на готовност - е состојба на присуство на голомразица и снежни врнежи 
над 20 см. 
Оспособувањето на коловозите во прва и втора  состојба на готовноста го врши ЈП "Турија" 
Василево со  кое општина Василево има склучено договор. 

Начинот на организација  го врши Директорот на ЈП "Турија" Василево, по наредба 
на Раководител на одделението за комунални работи, урбанизам и ЛЕР во општина 
Василево, Бранко Андонов. 

6.  ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА 

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма се врши од 
средствата од Агенцијата за државни патишта специјално наменети за зимско одржување 
на локални патишта и улици.  



Се задолжува ЈП Турија Василево веднаш да изврши набавка на 300 кгр сол и песок 
10 м3. 

Се задолжува ЈП Турија Василево извршувањето на услугата да го прави со работен 
налог во кој се наведени денот, местото, обемот на работа и количините на потрошен 
материја. 

Минимални финансиски средства кои се потребни за реализација на програмата се 
400.000,00 денари. 

7.  ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И НАДЗОР 
Извршувањето на Програмата го врши општина Василево преку ЈП "Турија" 

Василево, одговорно лице Леонардо Николов тел бр. 078/201 - 440 
Надзор врз извршувањето на програмата врши Раководител на одделението за 

комунални работи, урбанизам и ЛЕР во општина Василево, Бранко Андонов тел. број 
071/205 - 117 

8.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа Програма влегува во сила веднаш по усвојувањето од Советот на општина Василево, 
а ќе се објави во "Службен гласник на ОВ". 
 
 
Бр.08-1746/1                           Совет на Општина  
14.12.2021г.                                 Василево 
                                                   Ристо Делијанов 

 
 

 
 

 


