РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КРУШЕВО
СОВЕТ НА ОПШТИНА
Бр. 08-1328/14
28.12.2021
КРУШЕВО

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002), член 14 став 4 и член 34 став 3 од Законот
за јавни патишта („Сл. весник на РМ“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 169/2015, 31/16, 71/2016 и 163/16) и ( „Сл. весник
на РСМ“ бр. 174/21), член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.
гласник на Општина Крушево“ бр. 1/07, 16/14, 7/19 и 7/20), Советот на Општина
Крушево на седницата одржана на 28.12.2021 година донесе:

П РОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ НА ОПШТИНА
КРУШЕВО ЗА 2022 ГОДИНА

I ВОВЕД
Со оваа програма се утврдуваат финансиските средства и критериуми за
изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување, заштита на општинските
патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај на општинските патишта и
улици кои се во надлежност на Општината Крушево за 2022 година, нивниот распоред
и користење по намени.

II ПРИХОДИ
Финансиските средства за изградба, реконструкција и рехабилитација, како и
редовно, инвестиционо и зимско одржување на општинските патишта и улици на
Општина Крушево за 2022 год. Се утврдуваат во износ од 5.754 000 денари
Што ке се остварaт од сл.извори:
-

Од ЈП за државни патишта на РМ ( средства за 2022 год) 2.300 000 денари,
Од Буџетот на Општина Крушево ( средства за 2022 год. ) 2.040 000 денари и
Други извори на финансирање - донации( средства за 2022 год.) 1.414 000
денари

представени во табеларниот приказ даден во прилог:

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ НА ОПШТИНА
КРУШЕВО ЗА 2022 ГОДИНА
III РАСХОДИ
Расходи во висина на приходите во износ од 5,754 000,00 денари

ВКУПНО

КРЕДИТ

ЕУ ФОНДОВИ

ДРУ.ИЗВОРИ НА
ФИНАНСИРАЊЕ
(Влада ,рурален
развој ...)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ПЛАНСКИ РЕГИОН

БУЏЕТ НА РМ (ЈП за
државни патишта )

ДОНАЦИИ

Планирани активности

БУЏЕТ НА Општина
Крушево

Бр

Период на
реаализација

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА

Извори на финансирање во МКД

1
Ј60

3

ЈД0

4

ЈФ

5

ЈЕ

7

1,200 000,00

Предвидено зимско
одржување

2

6

Одржување и заштита на
лок.патишта , нивна
рехабилитација и
регулирање на режим на
сообр.(со крпење на дупки
потпорни ѕидови и сл)

Изградба и реконструкција
на локални патишта и
улици
Изградба на сообраќајна
сигнализација
Изградба на простор за
паркирање
Надзор
Изградба на улици и
локални патишта
(планирани кои се надвор
од развојните програми)
ВКУПНО
Структура во %

Во МКД

2.000 000,00

3.200 000,00

300 000,00

300 000,00

350 000,00

350 000,00

428 000,00

428 000,00
1.414 000,00

1. 414 000,00

62 000.00

2.040 000,00
35,46%

62 000,00

1.414 000,00
24,57%

2.300 000,00
39,97%

0
0

0
0

5.754 000

IV ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
Вкупно планирани приходи: по точка 2.1
ВКУПНО ПРИХОДИ

5.754 000,00 денари
5.754 000,00 денари

Вкупно планирани расходи: по точка 3.1

3.200 000,00 денари

по точка 3.2

300 000,00 денари

по точка 3.3

350 000,00 денари

по точка 3.4

428 000,00 денари

по точка 3.5

1.414 000,00 денари

по точка 3.6
по точка 3.7

62 000.00 денари
-----------/------денари

V КРИТЕРИУМИ
При изградба, реконструкција и рехабилитација на општинските патишта и улици
кои се во надлежност на Општината Крушево за 2022 година приоритет ќе биде:
-

учество на граѓаните со работна рака или со учество на финансиски средстсва при
доделување на градежен материјал;

-

За улици за кои е обезбедена донација, а за кој е потребно учество на општината со
финансиски средства .

VI ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ ПАТИШТА
Работите на одржување на улиците и се работи на редовно,зимско,периодично и
интерветно одржување. Работите на одржување на општиските патишта и улици
општинта може со даговор да ги отстапи на извршување на правни лица регистрирани за
вршење на овие работи согласно закон.
-Работи на редовно одржување се сите активности со кои патот континуирано се одржува
во функционална состојба и безбедно одвивање на сообраќајот.
- Работи на зимско одржување се сите активности за обезбедување на сообраќајот во
зимски услови.
- Работи на интерветно одржување се активности за отстранувања на оштетувањата
настанати од непредвидени настани за обезбедување на непречен и безбеден сообраќај на
патот.

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За спроведување на оваа програма надлежен е Градоначалникот на Општина
Крушево.
Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација
и одржување на
општинските патишта и улици на Општина Крушево за 2022 год. e во согласност со
планиранита средства во Буџетот за 2022 год.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на
Општина Крушево.

