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 Врз основа на член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст (“Сл. гласник на општина Струмица” брј 5/06), Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 24.12.2009 година, донесе 
 
 

Г о  д и ш  н  а      п  р  о  г  р  а  м  а 
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на 

територијата на општина Струмица за 2010 година 
 
 
 

 Во текот на 2010 година, ќе се извршат следните активности: 
 
 
ЈД. Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 
 
 

Ред. 
Бр. О б ј е к т Износ денари 

1 Тротоар во Куклиш  
2 Асфалтирање на улица до црквата во Куклиш  
3 Асфалтирање на улица од Бојчето до Липа во Куклиш  
4 Асфалтирање на улица покрај Миланчето во Куклиш  

5 
Ул. во Сачево од гробишта кон куќата на 
 И. Митев кон пат Сачево  Mуртино   

6 Улица во Свидовица  
7 Улица во Велуса од Турска чешма -Гркланов Благој  
8 Улица во Баница 1  
9 Улица во Баница 2  

Асфалтирање на улица во Добрејци  
11 Асфалтирање на улица кај Дончо Андонов Банско  
12 Асфалтирање игралиште во Просениково  
13 Улица во Дабиле Пецанова- Жежова  
14 Улица во Дабиле од куќен број до магазин на ЗИК  

15 
Улица во Дабиле од споменик Ацо Караманов  
до куќен бр.129  

16 Улица во Дабиле Мација - Божикова од к. бр.330-322  
17 Улица во Дабиле од к.бр.89- 91  
18 Улица во Дабиле од к.бр 9-12  
19 Асфалтирање улица во Градско Балдовци  
20 Асфалтирање улица во Рич кај црква  

21 
Асфалтирање делови од улици после канализација 
Муртино  

22 Вградување на цврста подлога покрај стара река Муртино  
23 Асфалтирање на џеб во Муртино кај Шинка  
24 Асфалтирање на улица од Џамија до Душко Митев Габрово  
25 Цем. На ул од Црква (запад) до Стојан Јанев Габрово  

                                  В к у п н о: 12.340.000,00
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Ј6 Одржување и заштита на локални патишта и улици 
и регулирање на режим на сообраќај 
 
 
 

ред, 
бр. О б ј е к т  

Износ во 
денари 

1 Крпење на ударни дупки   
2 Зимско одржување   
3 Хоризонтална сигнализација   
4 Вертикална сигнализација(знаци)   
5 Одржување на семафори   
6 Чистење на банкини и сливници покрај пат   
7 Одржување на цвеќарници и фонтани   
  В к у п н о: 7.240.000,00

 
 
 Планирани средства од Агенцијата за јавни патишта во висина од 10.000.000,оо  ден. 
 
 Оваа Годишна програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 

Број 07-7749/1               Совет на општина Струмица 
24.12.2009 год.                  П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а                  Марјан Даскаловски  с.р. 
 

...................................................................................... 
 
 
 
 
 


