
   Програма за комунално уредување 

 
 
 

Ф2. Уредување на градежно земјиште  

       (рушење објекти) …………………….………..…….. 500.000,00      ден 
         

 
ФА. Уредување на градежно земјиште 
       (капитални трошоци) ........................................... 110.115.000,00 ден. 

 
 

 

Ред. Бр. Објект  

1. Повеќегодишни инвестиции    

2. Долг кон ЈПКД „Комуналец”  Струмица   

3. Изградба на градско корзо од  19-ска до Дион                

4. Одбележување на патеки во градскиот парк   

5. Улица покрај Агроберза   

6. Пробивање на патишта во нови урбани блокови   

7. 
Втор слој на Ленинова од 24ти Октомври до булМ.Тито со проширување пред 
УЈП   

8. Втор слој на бул М.Тито и Балканска ( до раскрсница со Дрварска)   

9. Проширување на ул Братство и Единство пред Народна техника   

10. Втор слој на бул Гоце делчев од ул Климент Охридски до Младинска   

11. Џеб на улица Ванчо Китанов   

12. Џеб на МХЈ од бр.21 до 27   

13. Втор слој на ул Бетовенова од мост до крај – кон гробишта   

14. Улица Бошко Буха - асфалтирање   

15. Пробивање на улица Струма   

16. Дооформување на улица Васил Главинов од мостот нагоре   

17. Втор слој на МХЈ до 35   

18. Втор слој на МХј од 35 преку Бр. Миладинови до Младинска   

19. Втор слој на улица Бел камен   

20. Пробивање на улица Партизанска   

21. Пробивање на улица Пиринска   

22. Втор слој на улица Неретва   

23. Џеб на улица Стив Наумов од 123 до 133   

24. Четири крака на улица Боро Поцков   

25. Втор слој на улица Ристо Ќјурчиев   

26. Втор слој на улица Боро Поцков само на раскрсница со Горги Василев    

27. 
Втор слој на улица Киро Абрашев од раскрсница со Димитар Цветинов до 
Крушевска Република кружен тек   

28. Втор слој на спој од Горги Трајков до Борис По Димитров   

29. 
Втор слој на Кр. Република од мост на Младинска до Кл.Охридски една 
страна   

30. Втор слој на џеб на Кр. Република кај број 29   

31. Улица Тодор Чучков до Огражден неметали   

32. Асфалт на улица Љуба Брашнарска   

33. Кружен тек на раскрсница меѓу Младинска и бул Гоце Делчев   

34. Семафори   

35. Втор слој на улица Дрварска меѓу стара Чаршија и Балканска   



36. Втор слој на мостови на ул Кр. Република во делот на 8 урбана заедница   

37. Асфалтирање на џеб на улица Тимо Тренчев 31   

38. Втор слој на улица Први Мај позади училиште   

39. Асфалтирање на игралиште во СОУ Никола Карев   

40. Тротоар на ул Бетовенова   

41. Тротоар на ул Братство Единство спроти градинка   

42. Тротоар на улица Димитар Влахов од католичка црква до крај (десна страна)   

43. Тротоар на улица Вардарска од плоштад 29ти Ноември до Кр. Република   

44. Тротоар до Тинекс пред штабот на ВМРО ДПМНЕ   

45. Тротоар на булевар Гоце Делчев   

46. 

Поправка на тротоар на ул Брака Миладинови од градинка до СОУ Димтар 

Влахов   

47. Тротоар на улица Балканска од пошта до раскрсница на улица Дрварска   

48. Тротоар на горен дел на улица Кирил и методиј   

49. Тротоар на улица Иљо Шопов   

50. Тротоар на улица Јанко Цветинов ( од Бр. Миладинови до Иљо Шопов)   

51. 

Тротоар на улица Јанко Цветинов спроти ловното со атмосферска 

канализација   

52. Тротоар на улица Ванчо Китанов (делови каде што нема тротоар)  

53. Тиролски зафат меќу Мачук и зграда на ул. Димитар Цветинов  

54. Поправка на Дупина Чешма   

55. Проекти и ревизии на патишта и канализации  

56. ИПО за сите потреби  

 В  к  у  п  н  о:                               110.115.000,00          

 
 

 

 
 ФД. Уредување на простор во рурални подрачја 

            (капитални трошоци) ................................................ 14.130.000,00 
ден. 
 

 
 

Населено место Об ј е к т  

1. Дабиле  Реконструкција на тревнато фудбалско игралиште   

 
2.Добрејци  

 
Уредување на парк во центарот на Добрејци   

Бетонирање на канал од Крсто јанев до Наце Стојков   

Тротоар на главна улица во Добрејци  од лева страна   

 

3.Просениково 

 

Автобуска постројка   

Чистење на канали и тампонирање на патишта   

 

4. Вељуса 

 

Уредување на сред село   

 
5. Баница  

 
Изградба на јавна вага во Баница   

Тротоари на центарот на селот   

Проширување на селските гробишта   

6.Градско 

Балдовци  
Набавка на цевка Ф -1000  за Градско Балдовци  

Чистење на м.в. „Белик” и м.в. „Бучала”  во Градско Балдовци 
  

7. Банско Детско игралиште пред домот и клупи на сред село пред школото  



Изградба на соблекувални на тревно игралиште во Банско 

 

 

 
8. Муртино 

 
Тротоари на сред село, каде што нема  

Фонтана и парк на сред село  

Атмосферски канал на сред село  

 

9. Костурино 
Пробивање на Стара Река во Муртино  

Пробивање на улица со одводен канал од Живко Џавалеков до Јанко 
Чонев  

Тампонирање на улица од Ристо Глигоров до Мите Терзиев  

Тампонирање на улица од Амбуланта до Ѓуро Циев  

 
10.Куклиш 

 
Тротоари  

Чистење на Главен канал за одводнување 
Детско игралиште  

 

11. Свидовица  

Настрешница и патека од бекатон на гробишта 

Парк на средсело  

 
12. Костурино Детско игралиште пред домот во Костурино  

 
13. Сачево 

Настрешница на гробишта 
Поправка на селски мост кај игралиште  

14. Други работи низ населените места  

 

В к у п н о :                                 14.130.000,00                           

 
 

 

 
 

 
Ј2. Одведување и прочистување на отпадни води ..........................1.950.000,00 
ден. 

 
 

Ред.бр. О Б Ј Е К Т  

1. Чистење на канал Св. Илија   

2. Чистење на мали канали на ул. „Цветан Димов” кај бр. 78 и околу    

3. Чистење на канал „Крушевска Република”   

          В к у п н о : 850.000,00 

 

 
 

 
 
ЈА. Изградба на јавно осветлување ............................................................  

10.990.000,00 ден. 
 
 

Ред. 
бр. 

 населени 
места   О Б Ј Е К Т  

 
1. 

 

 

 
 

Град 
Струмица: 

Новогодишно осветлување  

Нови столбови на транзитот од Поројот до Терминал  

Нови канделабри на Стара Чаршија  

Нови столбови бул Гоце делчев од Стр. Слив до крај   



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Нови столбови 

и светилки во 
градот 

Нови канделабри со светилки на долен дел од 19ка до Дион 

на градско корзо  

Улични светилки позади згради на улица Братство и Единство 
38 – 42  

Улични светилки на улица МХЈ пред Симпо  

Улични светилки на улица Браќа Миладинови пред Симпо  

Осветлување на дворови на СОУ-и Никола Карев и Јане 

Сандански  

  Подни светилки на Палми  

 Други светилки  

2. 

 
 
 

Куклиш 

Улични светилки 15 броја   

3. 

 
 
 

Просениково 

На влезот после мостот    

4. 

 
 
 

 

Вељуса  
Улични светилки према гробишта 
Улични светилки други 8 броја   

5. 

 

Баница: 

 Улични светилки 10 броја   

6. 
 

 
Градско 
Балдовци: 

Нови бандери и вандарми од број 199 до Ников 
Улични светилки други 6 број  

8. 

 

Свидовица: 

Улични светилки 8 броја  

9. 
 

Сачево: 
Улични светилки 6 броја  

10. Раборци: Улични светилки 6 броја  

11. Водоча: Улични светилки 6 броја  

12. 

 
 

Дабиле: 

Улични светилки 10 броја  

13. Добрејци:  Улични светилки 15 броја  

14. Банско: Улични светилки 8 броја  

15. Попчево: Улични светилки 6 броја  

16. 

 

Рич: 

 Улични светилки 8 броја  

17. 
 

Костурино: 
Улични светилки 10 броја  

 

 

  В к у п н о :                                          10.990.000,00 ден.   

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 



Ј.Г Изградба на системи за водоснабдување ...................... 7.900.000, 00 ден 
 

р.б. О б ј е к т  

 1 Нови водоводи во град   

 2 Водовод во  „Зона - Север” и други   

3 Филтер станица во Куклиш   

4 Филтер станица габрово   

5 водовод  во дел на ДУП блок бр. 41   

    6 водовод  касарна  

7 водоводна линија во Попчево  

8 реконструкција на водовод во Раборци  

9 захват и каптажа со целовод до резервоар во Свидовица   

 Вкупно:                                7.900.000,00 

 

 
 
 

 ЈИ.Изградба на системи за одведување 
                  и прочистување на води     

..................................................46.700.000,00ден. 
 

р.б. О б ј е к т  

1 Повеќегодишни инвестиции: Ободен канал, егејско маало и др.    

2 Ободен канал: фекална канализација на ул. „Бетовенова”   

3 Фекална и атмосверска канализација на дел од ДУП блок бр. 41   

4 Канали во Попчево   

5 Фекална и атмосверска канализација -касарна   

6 отварање на атмосверска канализација кај амбулантата во Костурино   

7 нови канализации во градот   

8 канализација „Зона – Север” и други   

9 Канализација Костурино   

    

 Вкупно: ...................................   46.700.000,00 

 
 

 
 
 ЈМ.ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО  

      (Капитални трошоци) .........................................5.200.000,00 денари 
 

р.б. О б ј е к т  

1 Дрвца за ридови над градот Струмица   

2 Озеленување на влезови во градот   

3 Хортикултурно уредување на повеќе локации во општината   

4 Нови дополнителни жардинерии за плоштадот   

 5 Езерце во градскиот парк  

6 
Уредување на малиот парк пред општинската зграда со реконструкција на 
јавниот тоалет  

 Вкупно:                                             5.200.000,00  



 

 
 ЈН.УРБАНА ОПРЕМА (капитални трошоци)    .........................   

13.944.711,00 ден. 
 

р.б. Објект   

1 Табли за улици и објекти за градот и населените места   

2 Голем екран за плоштадот   

3 Реновирање на детски игралишта низ општината  

4 Големо ново игралиште  

 

Детско игралиште помеѓу ул Спиро Захов и Елка Јанкова 
Детско игралиште на триаголник Боро Поцков 
Клупи и канти 

Звучна сообраќајна сигнализација за слепи лица 
Билборди на влезот во Општината  

 Вкупно:                                13.944.711,оо 

  

 
 

VII. Надоместок за експропријација на градежното земјиште  

 
 За обештетување за градежно земјиште за пробивање на улици, тротоари и 

џебови на улици во градот Струмица и населените места ќе се наплаќа како што 
следува: 
 

 Градежно неизградено земјиште во потесниот градежен реон на град 
Струмица: 

 
1. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен 

реон на град Струмица ограничен со Генералниот урбанистички план, се 

определува спрема зоната во која се наоѓа, и тоа: 
 

- Во Прва зона ....................1.200,оо ден/м2 

- Во Втора зона ..................1.000,оо ден/м2 

- Во Трета зона .....................800,оо ден/м2 

- Во Четврта зона ..................500,оо ден/м2 
 
2. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен 

реон на населените места ограничени со УДНМ или ГУП изнесува 200,оо ден/м2 .  
 
 3. Вредноста на градежното неиградено земјиште надвор од потесниот 
градежен реон за кое постои урбанистички план, ќе се наплатува како што 

следува: 
 

  3.1.Во Прва зона - покрај потесниот градежен реон на град  

               Струмица (на пр. Пречистителна станица)......400,оо ден/м2  
 
 3.2. Во Втора зона - покрај Магистрален пат и  

                населените места со Одлука за определување 



                на градежниот реон ….............................…….300,оо ден/м2  
 
 3.3.Во Трета зона - покрај останати јавни патишта надвор 

                од потесниот реон на населбите.....................200,оо ден/м2  
 
 3.4. Во Четврта зона - во и покрај пасивните и заостанати  

                населени места - Рич, Белотино и Попчево .....40,оо ден/м2 
 

VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон  

       на град Струмица 
 

1. Прва зона - го опфаќа подрачјето во централниот дел од градот кој е 

ограничен со улиците: Дел од „Ленинова“ покрај паркот пред Собранието, “Боро 
Џони”, “Орце Николов”, “Ванчо Китанов”, ја пресекува “Благој Мучето”, кај 

споменикот на револуцијата, “24 ти Октомври”, “Младинска”, Крушевска 
Република”, “Димитар Влахов” и се затвора со „Ленинова“. 
 

2. Втора зона - го опфаќа подрачјето надвор од границите на прва зона и 

тоа: 

 Просторот ограничен со: патот М-6, ул.“Климент Охридски”, ул.“Ѓорги 
Упчев”, ул.„Бетовенова“, ул.„5-ти Ноември“, ул.„Стив Наумов“, граница на 
урбаниот опфат со ГУП,  до спој со патот М-6. 

 
 3. Трета зона - го опфаќа просторот надвор од втората зона во рамките на 

градежниот опфат со ГУП и тоа источно од патот М-6, источно од “Климент 
Охридски”, јужно од “Ѓорги Упчев”, западно од ул. “Маршал Тито” и северно од 
границата на Урбан модул 26 дефиниран со ГУП на град Струмица. 

 
 4. Четврта зона - го опфаќа просторот на повисокиот дел на градот и тоа 

над улиците: “Бетовенова”, Славчо Стојменски”, Бел Камен”, “Пиринска”, 
“Партизанска”, ја пресекува “Васил Главинов” и од над “Стив Наумов”. 
 

 

 
IX. Завршни одредби  

 Започнатите постапки за издавање на одобрение и на одобрение за употреба ќе 
продолжат според прописите кои важеле до денот на стапувањето во сила на оваа 

Програма, а спрема законски предвидениот рок за завршување на тие постапки. 
 

 Оваа Програма влегува во сила  осмиот ден,  од денот на објавувањето во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 

 
 Бр. 07-7861/1          Совет на општина Струмица 

 29.12.2011 год.      Претседател, 
 Струмица               Марјан Даскаловски 

 

 


