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Врз основа на член 22 став (1) точка 1, член 62 став (1) од Законот за локалната 

самоуправа (''Службен весник на Република Македонија'' бр.5/2002), член 14 став (4) од 
Законот за јавните патишта (''Службен весник на Република Македонија'' бр.84/08, 52/09, 
114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 
116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 22-а став 1 точка 10 од Статутот на Oпштина 
Могила (''Службен гласник на Општина Могила'' бр.5/2006, 12/2011, 08/2013, 26/14 и 
05/2021), Советот на Општина Могила на  седницата одржана на ден 10.12.2021  година, 
донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици 

на територија на Општина Могила за 2022 година  
 
 

1. СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

 
Стратешка цел на Општина Могила е да ги одржува постоечките и да изгради 

нови локални патишта и улици за непречен сообраќај, изградба и одржување на 
хоризонтална и вертикална сигнализација, според техничките нормативи и  
стандарди и прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата.  

 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Цел на програмата е превземање на активности за одржување на 

функционална состојба на општинските улици и патишта за безбедно одвивање на 
сообраќајот на подрачјето на Општина Могила.  

 
3. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

 
Предмет на оваа програма е превземање на активности кои се однесуваат на 

редовно, периодично и интервентно одржување и заштита на општинските улици и 
патишта на подрачјето на Општина Могила во текот на 2022 година.   

 
4. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА 

 
Динамиката на одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта 

ќе се извршува континуирано во текот на целата година.  
Активностите изградба, реконструкција и одржување на патишта улици ќе се 

утврдат со оваа Програма и тоа: 
 Реконструкција, санација и одржување на општинските улици и патишта, и до 

објектите со јавна намена во населените места , 
 Тампонирање на постојни пробиени земјени патишта 
 Крпење на ударни дупки 
 Гребење и преслекување со асфалт 
 Нанесување на површинска пресвлака со потребна дебелина (рехабилитација). 
 Санирање на поголеми оштетени патни појаси со комплетна реконструкција 
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 Санирање и уредување на банкини 
 Поставување на рабници и нивна замена 
 Отстранување на вегетација од банкини и канафките 
 Чистење на канафки и пропусти 
 Реконструкција на неасфалтирани патишта со нанесување и набивање наноси со 

тампонски слој за поравнување 
 
ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УЛИЦИ И 
ПАТИШТА 
 

Ред.бр. ОПИС НА ИНВЕСТИЦИЈАТА ДОЛЖИНА ВРЕДНОСТ 

1 Линиска инфраструктурна градба ,  
санација на улици во населено место 
Ивањевци 

2 краци 1.400.000.00 

2 Линиска инфраструктурна градба,санација 
на улици во населено место Мусинци- 
крак до Манастир 

должина од  
1423 м 

 
9.746.297,00 

3 Линиска инфраструктурна градба ,  
санација на улици во населено место 
Добрушево 

крак 5 од 108.48 
м 

крак 6 од 66.12м 

790.776,00 
451.400,00 

4 Линиска инфраструктурна градба ,  
санација на улици во населено место 
Беранци 

крак 2 од 242.38 
м 

1.655.626,00 

5 Линиска инфраструктурна градба ,  
санација на улици во населено место 
Вашарејца 

Дел од крак 1 до  
црквата 

500.000,00 

6 Проектна документација за изградба на 
улици во населени места  
 
• Св.Тодори Л=200М 
• Вашарејца Л=300М 
• Чарлија Л=200М  
• Лознани Л=200М 
• Радобор Л=200М 
• Алинци Л=100М 
• Мојно Л=100М 
• Подино Л=100М 
• Новоселани Л=100М 
• Црничани Л=100м 

 200.000,00 

7 Реконструкција на улици во населени 
места 
 
• Трновци Л=133,33 м... 860.000,00 
• Трап Л=100 м...645.000,00 
• Дедебалци Л=150 м...975.000,00 
• Ношпал Л=132,75 м....888.595,00 

 
 
 
 
 
 
 

32.843.754,26 
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• Долно Српци К4+К9=160.01 м...931.893,0 
• Могила   К10 ... 592.756,48 

           К11 ...664.255,04 

           К12 ...618.074,56 

           К13 ...857.162,62 

           К6 .... 849.708,56 

•Могила кај Шемница „ПРИМА инг“ 
5.919.234,00 
•Трап    10.583.481,00 ден 
•Трновци  8.458.594,00 

 
 
 
 
 
 
740,07 м 
254,07 м 
793,95 м 

8 Предвидено зимско одржување       600.000.00 

9 Тампонирање на улици во населените 
места  

     2.000.000,00 

10 Поставување на вертикална сигнализација 
и огради на мостови на локални патишта и 
улици 

     500.000,00 

 Извршување на сезонски градежни работи 
со користење на градежна механизација 
за потребите на општина Могила 

 1.177.050,00 

 
Сезонските градежни работи за улици и патишта  се во надлежност на 
општината и  ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила, останатите проекти се 
готови проекти со кои располага општината  и со кои ќе аплицира доколку 
има објавено повици за грантови од Министерствата, Агенциите итн. 
 
  
 
5.ПОПРАВКА И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 

 
КРПЕЊЕ НА УДАРНИ ДУПКИ 

 
Санирање на банкините, крпење на ударните дупки или тампонирање на локалните 

патишта и улици треба да се изврши кои се оштетени од поројни дождови. Предвидени 
средства 200.000,oo денари 
  
6.БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 

Во програмата  за реконструкција и одржување на локалните патишта и улици на 
територија на Општина Могила за 2022 година се предлага: 
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7.ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 

- Од ЈП за државни патишта на РСМ (средства за 2021 година) – 2.300.000 денари;  
- Од Буџетот на Општина Могила (средства за 2022 година)  
- Од  други трансфери од Буџетот на РСМ (АФПЗРР, Биро за регионален развој, 

Светска банка,)                              
 

8.НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот и Одделението 
за комунални работи на Општина Могила. 

 
 

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 
 
 
 
 
Бр.08-835/27           Општина Могила 
10.12.2021 година              Претседател на Совет 
                                                     Маргарита Груевска                                                           


