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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за 

определување на места за истакнување 
изборни плакати за Предвремените 

Парламентарни избори - 2016 во Општина 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
определување на места за истакнување 
изборни плакати за Предвремените 
Парламентарни избори - 2016 во Општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.10.2016 година. 
 
  Бр.09-7512/2       Општина Струмица 
  28.10.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р 
   ............................................. 
  
 

245. 
 Врз основа на член 78 од 
Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за определување на места за 

истакнување изборни плакати за 
Предвремените Парламентарни избори 

- 2016 во Општина Струмица 
 

Член 1 
  За истакнување изборни плакати 
за Предвремените Парламентарни избори 
- 2016 во Општина Струмица, се  
определуваат следните места: 

 
- На  раскрсницата  на бул. Гоце 

Делчев“ со  ул. “Балканска” ; 
- На ул. „Ленинова” на просторот од Дом 

на пензионерите до  раскрсницата со 
ул. „Цветан Димов”. 

- На ул. „Климент Охридски” од пресекот 
со ул. „Братство Единство”  до  
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зградата на новата автобуска 
станица”. 
 

Член 2 
 

 Местата од член 1 на оваа Одлука, 
за секој подносител на листите на 
кандитати ќе бидат посебно одбележани. 

 
Член 3 

 Изборни плакати во населените 
места можат да се поставуваат на 
објектите во сопственост на Општина 
Струмица 

Член 4 
 Изборни плакати можат да се 
истакнуваат и на станбени и други 
приватни објекти со претходна согласност 
од сопственикот на објектот. 

 
Член 5 

 Не е дозволено истакнување на 
изборни плакати од кампањата  на објекти, 
каде што се наоѓа гласачкото место, или 
просторијата каде што се спроведува 
гласањето. 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица” 
 
Бр.08-7512/1   Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

................................................. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за учество во 

реализација на проект на  Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион 

 
 Се објавува Одлуката за учество 
во реализација на проект на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.10.2016 
година. 
 
   Бр.09-7513/2              Општина Струмица 
   28.10.2016 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

 246. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за учество во реализација на проект на  

Центарот за развој на Југоисточниот 
плански регион 

 
Член 1 

 За реализација на ДЕЛ 1 од 
проектот „Изработка на Урбанистички 
планови за села во Југоисточниот плански 
регион за општините Конче, Радовиш, 
Василево и Струмица“, Општина 
Струмица за изработка   на урбанистички 
планови за селата: Дабиле во површина 
од 88 ха и Добрејци во површина од 92 ха, 
учествува со вкупен износ од 362.880,00 
денари, средства наменети за плаќање на 
ДДВ. 

Член 2 
 Средствата од член 1 на оваа 
Одлука да се дозначат на сметка на 
носителот на проектот – Центар за развој 
на Југоисточниот плански регион. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7513/1  Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

............................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 1744 КО 
Дабиља 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1744 КО Дабиља, донесена на седницата 
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на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.10.2016 година. 
 
    Бр.09-7514/2           Општина Струмица 
    28.10.2016 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 247. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 1744 КО 

Дабиља 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, помошен објект, кој се наоѓа на  КП 
бр. 1744 КО Дабиља, во сопственост на 
лицето Лилјана Додева од с. Дабиља. 
  Објектот на КП бр. 1744 КО 
Дабиља, согласно Урбанистички план за с. 
Дабиља, се наоѓа надвор градежниот 
опфат, на земјиште сопственост на 
Лилјана Додева од с. Дабиља. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7514/1   Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

...................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 

Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 151, 152 и 

155/1 КО Баница 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
151, 152 и 155/1 КО Баница, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
   Бр.09-7515/2   Општина Струмица 
  28.10.2016 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 248. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко – планска 
документација за проширување на 

плански опфат за КП бр. 151, 152 и 155/1 
КО Баница 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, викенд куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
151, 152 и 155/1 КО Баница, во 
сопственост на лицето Манчо Влахов од 
Струмица. 
  Објектот на КП бр. 151, 152 и 155/1 
КО Баница, согласно Урбанистички план 
за с. Баница, се наоѓа надвор од 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Манчо Влахов (КП бр. 151), 
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Стојан Христов (КП бр. 152) и Република 
Македонија (КП бр. 155/1). 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7515/1   Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

...................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 1147 КО 
Попчево 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1147 КО Попчево, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.10.2016 година. 
 
   Бр.09-7516/2            Општина Струмица 
   28.10.2016 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 249. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 1147 КО 

Попчево 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на  КП 
бр. 1147 КО Попчево, во сопственост на 
лицето Тодор Атанасов од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 1147 КО 
Попчево, согласно општ акт на село 
Попчево, се наоѓа надвор градежниот 
опфат, на земјиште сопственост на 
Република Македонија. 
 

Член 2 
 Со донесувањето на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 1147 КО Попчево бр. 
07-1071/1 од 13.02.2012 год.  

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-7516/1  Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

......................................... 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 2463 КО 
Свидовица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
2463 КО Свидовица, донесена на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
  Бр.09-7517/2     Општина Струмица 
  28.10.2016 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

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

250. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 2463 КО 

Свидовица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, викенд куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
2463 КО Свидовица, во сопственост на 
лицето Ване Попов од с. Куклиш. 
  Објектот на КП бр. 2463 КО 
Свидовица, се наоѓа надвор градежниот 
опфат, на земјиште сопственост на 
Република Македонија. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7517/1 Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

..................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 7900 КО 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7900 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.10.2016 година. 
 
   Бр.09-7518/2    Општина Струмица 
   28.10.2016 год.   Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

.................................................. 
 251. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 7900 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на  КП 
бр. 7900 КО Струмица, во сопственост на 
лицето Тимо Митев од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 7900 КО 
Струмица, согласно Генералниот 
урбанистички план на град Струмица, се 
наоѓа надвор градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија – кор. Р.О. Комуналец. 

Член 2 
 Со донесувањето на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
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проширување на плански опфат за КП бр. 
7902 КО Струмица бр. 08-5920/1 од 
26.08.2016 год.  

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7518/1  Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

.......................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 

планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

4982 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 4982 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.10.2016 
година. 
 
   Бр.09-7519/2          Општина Струмица 
  28.10.2016 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

252. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 4982 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправните објекти, деловни објекти, кои 
се наоѓаат на КП бр. 4982 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Жан Оџаков од 
Струмица.  
 Согласно ДУП за Блок бр. 5 во 
град Струмица, објектите на КП бр. 4982 
КО Струмица, се наоѓаат во зона 
предвидена за кино со аматерски културни 
дејности.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7519/1   Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

...................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 

неисполнети услови за  донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 5215/2 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 
5215/2 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
    Бр.09-7520/2        Општина Струмица 
    28.10.2016 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

..................................... 
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253. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

О д л у к а  
 за утврдување неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко - планска 

документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП 

бр. 5215/2 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, гаража, кој се наоѓа на 
КП бр. 5215/2 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Славчо Шумаров 
од Струмица.  
 Согласно ДУП за Блок бр. 8 во 
град Струмица, објектот на КП бр. 5215/2  
КО Струмица, се наоѓа во зона на јавни 
објекти - здравство, на земјиште 
сопственост на Република Македонија.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7520/1   Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 

алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2016 година 
 
 Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за 2016 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.10.2016 година. 
 
    Бр.09-7521/2           Општина Струмица 
    28.10.2016 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 

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

 254. 
 

Врз основа на член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.10.2016 година, донесе 
 
 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2016 година 

 
 
 

1. Во Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2016 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 15/15, 2/16, 3/16, 7/16, 8/16, 9/16 и 
11/16), се врши следната измена и 
дополнување: 
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Во глава 
 II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден 
број 31 се додава:  

 
Р.б. Објект Износ денари 

32 

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за 
дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град 
Струмица) со плански опфат во следните граници: 
- Од западна, северна, североисточна страна со осовина 

на ул.„Васил Сурчев“; 
- Од југоисток со осовина на ул.„Братство и единство“; 
- Од јужна страна со осовина на ул.„4-ти Јули“. 

Самофинансирање 

33 

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за 
дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град 
Струмица) со плански опфат во следните граници: 
- Од север со осовина на ул.„24-ти Октомври“; 
- Од запад со осовина на ул.„Жртви на фашизмот“; 
- Од југозапад со осовина на ул.„Васил Сурчев“; и 
- Од југоисток со осовина на ул.„ Братство и единство “. 

Самофинансирање 

 
Во глава 
 
VI. Урбанистички планови вон 

населено место, во табелата во редниот 
број 2, зборовите „КП бр. 722 КО Попчево“ 
се менуваат и гласат „Дел од КП бр. 722 
КО Попчево“. 

2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-7521/1 Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

............................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за 

одржување на улиците во град Струмица, 
како и локалните патишта во Општина 

Струмица за 2016/2017 година во зимски 
услови 

 
 Се објавува Програмата за 
одржување на улиците во град Струмица, 
како и локалните патишта во Општина 
Струмица за 2016/2017 година во зимски 
услови, донесена на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.10.2016 година. 
 
  Бр.09-7523/2      Општина Струмица 
  28.10.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.......................................... 
255. 

 Врз основа на член 12 од Законот 
за јавна чистота („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 
44/15, 147/15 и 31/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.10.2016 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за одржување на улиците во град 
Струмица, како и локалните патишта во 
Општина Струмица за 2016/2017 година 

во зимски услови 
 

1. Општ дел 
 

 Согласно член 1, 2  и 12 од 
Законот за јавна чистота („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 111/08, 
130/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44,15 и 
147/15), се носи Програма за зимско 
одржување.  
 Со оваа Програма се  предвидува 
обемот, динамиката и начинот на 
одржување на улиците во гр. Струмица, 
како и општински патишта во општина 
Струмица, опфатени со Основниот 
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урбанистички план, во зимски услови во 
сезоната 2016/2017 година. 
 Програмата има за цел да 
предвидат активности за ефикасно 
организирање и функционирање на  сите 
правни и физички лица, преку : 
 - определување на обемот на работите и 
нивото на чистење на снегот и 
голомразиците од коловозните површини; 
 - дефинирање на работите и обврските за 
сите учесници за нејзина реализација; и 
 - определување на потребните 
финансиски средства. 
 

2. Организациона поставеност на 
учесниците 

 
 Преку организационата 
поставеност ќе бидат дефинирани 
работите и задолженијата на директните 
учесници вклучени во реализацијата на 
оваа Програма. 
 
 2.1.  Сектор за комунални 
работи и урбанизам, при  општина 
Струмица: 
- Изготвува Програма; 
- организира зимска служба; 
- врши стручен надзор во извршувањето 

на Програмата; 
- го известува Градоначалникот на 

Општината, Општинскиот  штаб за 
заштита и спасување, Дирекцијата за 
заштита и  спасување и Регионален 
центар за управување со кризи да ја 
вклучи механизацијата на ГП кога 
ЈПКД “Комуналец” не е  во состојба 
да одговори на задачите на 
Програмата; 

- преку средствата за јавно 
информирање, информира за 
обврските на зимските служби и 
обврските на учесниците. 

 
 2.2. ЈПКД “Комуналец” 
Струмица: 
 
- реализира Програмата за 

функционирање на зимската служба; 
- организира редовна приправност со 

потребна опрема: алат,  резервни 
делови и стручен кадар за 
обезбедување исправност  на 
сопствената механизација за 
дејствување во зимски услови; 

- одговорните работници на 
дежурството вршат потребни контакти 
со сите одговорни субјекти, ја 
спроведуваат  Програмата и 

даваат потребни информации на 
надлежните  субјекти и граѓани; 

- Општина Струмица набавува, а ЈПКД 
“Комуналец” обезбедува  чување и 
складирање како и растурање на сол и 
песок и други  материјали; 

- ги подготвува возилата и машините и 
друга потребна  механизација и ја 
доведува во исправна состојба за 
дејствување  во зимски услови: 

- со специјални машини, опрема и 
работна рака врши  посипување 
на индустриска сол за отстранување 
на  голомразнатицата од коловозните 
површини; 

- ја оспособува атмосферската 
канализација - шахти и сливници  за 
прифаќање на вишокот од води при 
топење на снегот; 

- води целосна документација за 
зимската служба; 

- доставува распоред на лица за 
приправност со податоци за работната 
рака и механизацијата секој месец 
однапред; 

- врши редовно тековно одржување на 
возилата и опремата; 

- обезбедува потребни резервни делови 
за поправка на  механизацијата. 
 

2.3. Други учесници 
 
2.3.1.Градежна оператива 
 
Механизацијата на градежните 

претпријатија ги ангажира општина 
Струмица. Механизацијата на градежните 
претпријатија ја сочинуваат:           3 
грејдерa; 10 утоварачи; 1 камиони со плуг, 
3 тракторa со плуг и 10 камиони за носење 
на снег до местата определени за 
депонирање на снег. По потреба ќе се 
ангажираат и други машини. 
Расчистувањето со оваа механизација ќе 
се врши според плановите - шемите за 
расчистување на сообраќајниците во 
градот и локалните патишта. Целокупната 
документација за учество на градежната 
оператива ја води Секторот за комунални 
работи и урбанизам при општина 
Струмица - Одделението за комунални 
работи преку задолжените лица и тоа за 
присуство на механизацијата, времето на 
вклучување, реализираниот број на 
работни часови и квалитетот на 
извршените задачи. 

Во зимската служба покрај ЈПКД 
“Комуналец” при пообемни врнежи на 
повик на Дирекцијата за заштита и 
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спасување се ангажираат следните 
градежни прептријатија : 

 
- “Национал” со  еден грејдер за 
локални патишта, еден утоварач  и 
еден кипер  за градот, 
- ГП “Пелагонија” со два кипера за 
градот и еден утоварач; 
- ”Пешо Инженеринг” Струмица со 
еден утоварач и еден кипер; 
- ”Габро—Томе Тренчев” Струмица 
со еден утоварач;  
- “Кипо “ Струмица со еден утоварач 
и еден кипер;. 
- “Џови – Компани” со два кипери 
,еден утоварач, еден грејдер;  
- “Клико –Градба “со еден утаварач 
и еден кипер; 
- „Сара – Јавор Инженеринг“ со два 
утоварачи, еден кипер, еден  грејдер. 

 
2.3.2. СВР - Сообраќајна 

полиција при Одделението за 
безбедност, го контролира и регулира 
сообраќајот во новонастанатата состојба 
на сообраќајниците и секогаш ќе биде во 
непосредна врска со сите задолжени 
субјекти за поефикасно оспособување на 
сообраќајниците. 

 
2.3.3. ЈПКД  “Комуналец” – 

“Чистота” и “Градско заленило” 
- покрај своите редовни активности 
врши расчистување на снег  на 
пристапите до контејнерите и околу нив; 
- ги расчистува пешачките зони и 
тротоарите во централното  градско 
подрачје; 
- врши сечење и отстранување на 
паднати дрвја и гранки од  коловозите 
и тротоарите; 
- го расчистува снегот од поважните 
стази во гробиштата и пред  капелата; 
- контрола врз работата на 
“Комуналец”- “Чистота” врши   Оделението 
за инспекциски работи  при Општина 
Струмица. 

 
2.3.4.ЈПКД “Комуналец”- 

Канализација со изградба: 
 

- ја оспособува атмосферската 
канализација и сливниците за  прием на 
поголеми количини на вода во зимски 
услови и со  цистерни ја отстранува 
водата во случај на избивање на 
канализација во куќи; 
- контрола врз работата на 
“Комуналец”- Водовод и канализација 

 врши Оделението за инспекциски 
работи  при Општина  Струмица . 

 
2.3.5.”Електро-Струмица” ги 

презема потребните мерки за чистење на 
снегот од надворешните електроп-
инсталации и објекти. 

 
      2.3.6.Македонски телекомуникации 
ги презема потребните мерки за чистење 
на снегот од надворешните ТТ уреди, 
инсталации и телефонски говорници. 

 
2.3.7. Претпријатијата, 

заедниците и граѓаните чии објекти и 
простории се користат од страна на 
граѓаните (пазаришта, бензински пумпи, 
паркиралишта и слично, преземаат брзи и 
ефикасни мерки за отстранување на 
снегот и голомразицата од овие објекти и 
простории. 

 
2.3.8. Претпријатијата, училиштата, 
заедниците и граѓаните -  сопственици, 
односно корисници на деловни згради и 
деловни простории (стоковни куќи, дуќани, 
продавници и слични објекти) преземаат 
мерки за чистење на снегот и 
голомразицата пред своите објекти. 
 Граѓаните, односно сопствениците,  
станарите и закупувачите на станбените 
објекти го чистат снегот и голомразицата 
од тротоарите-патеките и приодните места 
пред своите станбени објекти. 

Исто така граѓаните го чистат 
снегот од покривите и терасите, при што 
се води сметка за безбедноста на 
минувачите, надворешните инсталации и 
сообраќајот. Исчистениот снег се собира 
пред зградата на начин што ќе обезбеди 
непречен сообраќај. 
 
 Обем на одржување 
 

   Обемот на одржување на улиците 
во градот зависи од: 

- густината на населеноста на 
делови од градот; 
- фреквенцијата на луѓе и 
моторни возила; 
- видот и бројот на инфра-
структурните објекти. 

 
       Коловозните површини за 
оспособување на ниво на градот се                
37.850 (м’) и нивното расчистување се 
одвива по приоритетна листа. 
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 Приоритетна листа  за зимско 
одржување на улиците во градот и 
локалните патишта во општина 
Струмица  
 
 За нормално одвивање на 
сообраќајот на улиците во гр. Струмица во 
зимски услови при врнежи на снег и 
голомразица неопходно е зимско 
одржување. 
 Одржувањето се состои од 
машинско чистење на снегот од коловозот 
на улиците, прскање со сол по 
отстранувањето на снегот и рачно 
чистење на делници со отварање на ленти 
за истек на водата во сливниците од 
атмосферската канализација. 
 Според важноста на улиците, 
интензитетот на сообраќајот и 
местоположбата на истите се поделени во 
4 приоритетни групи на одржување. 
 

I. П р и о р и т е т 
 
 Во I-ва приоритетна група спаѓаат 
сите приодно - влезни улици во градот, 
централните улици со голем интензитет на 
сообраќајот, улици кои го поврзуваат 
административниот центар. Управата за 
внатрешни работи, амбулатно-
поликлиничките установи и автобуската 
станица. 

Тие улици претставуваат костур на 
главните улици во градот со можност за 
влез и излез на секое надворешно возило, 
пристап до административниот центар и 
интервенција на органот за регулирање на 
сообраќајот во градот и Општината. 
    Тоа се булеварите и улиците: 
1.Ул.”Ленинова”............. 2 х 1200 = 2.400 м’ 
2.Бул.”Маршал Тито”.......2 х   400 =   800 м’ 
3.бул.”Гоце Делчев”  .. .. 2 х   600 = 1.200 м’ 
4.ул.”Балканска”................... ..............500 м’ 
5.ул.”Маршал Тито”......................... 3.250 м’  
6.ул.”Дим.Влахов”...........................    250 м’ 
7.ул.”Младинска”............................. 2.250 м’ 
8.ул.”’Братство Единство”....... .........  700 м’ 
9.ул.”Панче Пешев”............................ 750 м’ 
10.ул.”Сандо Масев”................ .....     200 м’ 
11.ул.”Невена Стојкова”....................  230 м’ 
12.ул.”Вера Циривири-Трена”  ......   300  м’ 
13.ул.”Стив Наумов”.....................       700 м’ 
14.ул.”Дрварска”..........................        300 м’ 
15.ул.”24-ти Октомври”.....................  300 м’ 
16.ул.”Гоце Делчев” .........................  200 м’ 
17.ул.”5-ти Ноември” .......................  600 м’ 
18.”Елка Јанкова” ..............................350 м’ 
19. ”Спиро Захов” - од ул. “М.Тито” до  
       Одделенито за неврологија и  
       Психијатрија ..............................  300 м’ 

20.ул.”Ѓорги Василев”........................ 300 м’ 
21. ул. ”Благој Мучето” (рачно 
чистење).............................................  350 м’ 
22.ул.”Кирил и Методи”...................... 600 м’ 
23.ул. “Моша Пијаде” од пресекот на  
    ул. “Невена  Стојкова” до пресекот со  
    ул. “Ванчо Китанов”      .................  200 м’ 
26.ул”22-ри Декември” ....   .....…...… 300 м’ 
27.ул”Никола Тесла”…………..........   250 м’ 
28.ул”11–ти Октомври”   ……............650 м’   
29.ул”.Браќа Миладинови” .............. 700 м’ 
30.ул”Герас Цунев” ……………........  350 м’ 
31.ул”4-ти Јули”………………….........200 м’ 
 32.ул”Орце Николов”……… .......…  200 м ’   
33. ул. „Ванчо Прке“ ......................... 200 м’ 

___________________________ 
   Вкупно:  ...............................   19. 830 (м’) 

                                                      
Во првата проритетна група на 

одржување, спаѓа и одржувањето на 
плоштадот  „Гоце Делчев“ во површина од  
7200 (м2) 

 
Во првата проритетна група на 

одржување спаѓаат и општинските 
патишта: Струмица - Просениково, 
Струмица - Гр. Балдовци, Струмица - 
Добрејци, во вкупна должина од 12,5 (км), 
како и Муртино - гробишта - Муртино,  
Муртино - Сачево, Сачево  до  
Магистрален пат во  вкупна должина од 5 
(км) и Муртино – Банско (6 км). 
 Улица од крстосница (поранешен 
регионален пат  Р — 608) - Завод за 
рехабилитација до објектот на Шумското 
стопанство во должина од 2.000 (м). во 
с.Банско, Костурино - Дорломбос  од 9 
(км). - Мемешли во должина од                2 
(км). од регионален пат Р—1402  до 
училиштето во с.Габрово во должина од 
500 (м). 
 Куклиш: од регионалниот пат до 
Основното училиште и регионалниот пат 
до црквата. 
 За нивно одржување Секторот за 
комунални работи и урбанизам, при 
општина Струмица некои од оперативите 
што имаат можност тоа да го реализираат. 
 

II. П р и о р и т е т 
 

 Во II — приоритет на улици за 
зимско одржување спаѓаат улиците со 
посебен интензитет на сообраќај. Тие ги 
поврзуваат улиците од првиот приоритет 
или даваат можност за побрз влез и излез 
на сообраќајот од поодделни реони на 
градот. 
 Со расчистување на улиците од 
првиот и вториот приоритет, сообраќајот 
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во градот може несметано да се одвива во 
сите правци и во сите реони на градот. 
Такви улици во градот се: 
    
1.ул. “Ѓуро Салај”............................... 700 м’ 
2.ул”Моша Пијаде” ............................ 400 м’ 
3..ул.”Ѓуро Ѓаковиќ”........................... 600 м’ 
4..ул.”Дојранска”................................ 200 м’ 
5.15-ти Мај”..........................................200 м’ 
6.ул.”Кр.Република”..........................2000 м’ 
7.ул.”Ристоман Попчевски”.............   400 м’ 
8..”Дим.Цветинов”...............................270 м’ 
9.„Боро Џони”......................................200 м’ 
10.”Ристо Ќурчиев”..........................   250 м’ 
11.ул.”Ценка Павлова”...................    150 м’ 
12.ул.”Ката Поцкова”........................  550 м ’ 
13.ул”1-ви Мај”....................................370 м’ 
14. ул”Бетовенова”………….....………500 м’ 
___________________________________ 
Вкупно:    .............................…… 6.790 (м’) 

 
Улици во населени места: 
 

 Муртино: 
 

  Манушева Маала,  Бансколиева 
Маала, Грозданова Маала и од Поштата 
до чешмата во Чифликот. 

 
 Габрово: Главната улица 
што води кон црквата. 
    Свидовица: Од Регионалниот 
пат до центарот на Свидовица. 

 
 
III. П р и о р и т е т 
 

 Во овој приоритет спаѓаат улиците 
со помал интензитет на сообраќај. Се 
работи за собирни улици на блоковите. 
Покрај нив нема некои поважни објекти од 
административен, здравствен или јавен 
карактер. Такви улици се: 
 
   1. ул.”Ванчо Китанов” ........... 500  м’ 
   2. ул.”Васил Сурчев”.............  400 м’ 
   3. ул.”Жртви на фашизмот”.. 320 м’ 
   4. ул”Јанко Цветинов”............ 400 м’ 
   5. ул. ”Киро Минанов”............ 100 м’ 
   6. ул. ”Иљо Шопов”...............  600 м’ 
   7. ул .”Борис Поп-Димитров”..400 м’ 
   8. ул.”Широк Дол”................... 300 м’ 
   9. ул.”Киро Абрашев”...........  600 м ’ 
 10. ул”Пиринска”....................  260 м’ 
12. ул”Дебарска” .................     150  м’ 
13.Локален пат  
    до „Цареви кули“..............   7.300 м’              
                     _____________________ 
      Вкупно:    ..................  11.330 (м’) 
 

 IV. П р и о р и т е т 
 

 Во овој приоритет спаѓаат сите 
останати улици во градот по кои се одвива 
мошне слаб сообраќај и претставуваат 
кракови и џебови на улици од предходните 
три приоритети или пак сеуште не се 
асфалтирани или отворени па не е можна 
некоја поефикасна интервенција за 
одвивање на сообраќајот во зимски 
услови. 

 
 V. Динамика и ниво на 
одржување 
 
 Оспособувањето на коловозите се 
врши во зависност од временските услови 
и тоа: 
- состојбата на присуство на голомразици 
или снежни врнежи до  20 (см) (прва 
состојба на готовност); 
- состојба на голомразица и снежни 
врнежи над 20 см (втора  состојба на 
готовност). 

Оспособувањето, (расчис-
тувањето) на коловозните површини во 
првата состојба на готовност го врши 
ЈПКД “Комуналец”, а во втората состојба 
на готовност ЈПКД “Комуналец” со 
градежната оператива согласно 
договорените обврски. 
 Во првата состојба на готовност 
ЈПКД “Комуналец” со својата ангажирана 
механизација, работна сила и абразивни 
средства, врши оспособување на 
коловозните површини за сообраќај и тоа 
првенствено на сообраќајниците од првата 
приоритетна листа. Градежната оператива 
го расчистува делот од околните патишта 
до населените места од општина 
Струмица. Согласно член 22 од Законот за 
јавна чистота сообраќајниците од прв 
приоритет ќе бидат оспособени за 
функционирање на сообраќајот во зимски 
услови за 6 (шест) часа, сметано од 
моментот на почнување на снежните 
врнежи. При тоа, булеварите ќе бидат 
оспособени за сообраќај и на двете 
коловозни линии. 
 Во зимски услови при снежни 
врнежи сите сопственици, односно 
корисници на објекти се должни веднаш 
да започнат со чистење на снегот на 
отворените простори пред јавните објекти, 
со што ќе се обезбеди непречен пристап 
до објектите. 

Во втората состојба на готовност 
ЈПКД “Комуналец” заедно со градежните 
оперативи врши оспособување на 
коловозните површини од првата 
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приоритетна група, а потоа продолжува со 
другите две приоритетни листи и тоа прво 
ќе се расчистат сообраќајниците од првата 
приоритетна листа до населените места, а 
потоа ќе се продолжи со улиците од 
втората и третата приоритетна листа. 
  
 Механизација, опрема,  
 материјали и работна сила: 
 
 ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА 

Прва состојба на готовност: 
 Механизација и опрема: 
 
  1.ФАП - 13 со плуг ССР - 18 Рико. 1  број 
  2.Трактор со распрскувач на сол  2 броја 
  3.Утоварач ИЦБ .............................2 броја 
  4.Трактор со приколка ............... ...2 броја 
  5.ФАП - 13 без плуг ....................... 1  број 
 
Работна рака: 
 

1.Возачи ........................................ 8 
2.Работници за опслужување ....  3 
                                      
Втора состојба на готовност: 
Механизација и оператива од  

 
ЈПКД“КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА: 

 
    1.ФАП-13 со плуг ССР - 28 Рико”. 1 бр. 
     2.Трактор со распрскувач на сол.  2 бр. 
     3.Утоварач ИЦБ .....................    2 бр. 
    4.Трактор со приколка ..................  2 бр. 
     5.ФАП - 13 без плуг ......................   1 бр. 
 
        “НАЦИОНАЛ”: 

           1.Утоварач...............................    1 бр. 
           2.Камион кипер .........................   1 бр. 
           3. грејдер ………...............………  1 бр. 
      4.ФАП-13 со плуг .................        1 бр. 
      5.ФАП - 13 без плуг .... .......         1 бр. 
      6. Трактор со распрскувач на сол.  1 бр. 
      7. Трактор со приколка ..................  1 бр. 

 
ГП “ПЕЛАГОНИЈА” 

            1.Кипери  .............................  2 бр. 
 2.Утоварач   .................  1 бр. 

 
“ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ” 

 1.Утоварач............. 1 број 
 2.Кипер............... 1 број 

 
“ГАБРО”: 

 1.Утоварач.................. 1 број 
  

“ КИПО  “ 
 1.Кипер........................ 1 број 
 2.Утоварач................     1 број 

 
“ЏОВИ – КОМПАНИ” 

 1.Утоварач .................. 1 број 
 2.Кипери .....................2 броја 

 
“Клико-Градба” 

 1.Утоварач ИЦБ ...........1 број, 
 2.Кипер…………............ 1 број 
 
 „САРА – ЈАВОР ИНЖЕНЕРИНГ“ 
 

1. Утоварач ИЦБ ............1 број, 
2. Кипер………….............1 број, 
3. ФАП - 13 без плуг ......1 број, 
4. грејдер………………….1 број, 
5. Утоварач голем ..........1 број. 

Работна рака: 
Работната рака ја обезбедува 
ЈПКД “Комуналец” и тоа: 

 
- Раководител  .................1 работник; 
 - раководител на смена ... 1 работник; 
- работници за припрема 
  на сол............................. 3 работника.   

 
VI. Локација за депонирање на 
снегот е  коритото на реката Струмица и 
тоа: 

 
   1. Покрај мостот на патот Струмица - 
Просениково; и 
   2. Покрај мостот на патот Дабиле – 
Петралинци 

 
 VII. Финансиски средства потребни за  
подготовка и реализација на зимската 
служба: 
 

Финансирањето на активностите 
предвидени со оваа Програма ќе се вршат 
од средствата предвидени во Буџетот на 
општина Струмица.  
    За реализацијана оваа Програма 
потребно е да се  обезбедат .......740.000 
денари и тоа: 

- За набавка на индустриска сол  
пакувана во вреки .....   240.000 ден. 

- Средства за ангажирање 
механизација и работна  
рака.. ..... ......... 500.000 ден. 

    
 VIII. Извршување на Програмата  
и надзор 
 
 Активностите за одржување на 
сообраќајниците во зимски услови ги 
реализира ЈПКД “Комуналец” Струмица и 
други градежни оперативи по 
Оперативниот план направен од Секторот 
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за комунални работи и урбанизам - 
Одделение за комунални работи при 
општина Струмица со  Општинскиот штаб 
за заштита и спасување, Дирекцијата за 
заштита и спасување и                                                                                   
Регионален центар за управување со 
кризи . 
 
 За одржување на локалните 
патишта во зимски услови Општината да 
склучи договори со  оперативата  
оспособена за одржување на локални 
патишта. 
 
 Надзор врз извршувањата врши 
надлежниот комунален орган за 
комунални работи при општината и 
комуналниот инспектор. 
  
 IX. Oваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7522/1 Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христовс.р. 
 

....................................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот  I 
- III месец 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I 
- III месец 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
Бр.09-7523/2        Општина Струмица 
28.10.2016 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

256. 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.10.2016 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на  ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица за периодот I - III месец 2016 
година 

 
1. Се дава согласност на 

Извештајот за работата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за периодот I – III 
месец 2016 година, усвоен од Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-6760/2 од 
13.10.2016 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-7523/1   Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов  с.р. 

........................................ 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот  I 
- VI месец 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I 
- VI месец 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
   Бр.09-7524/2        Општина Струмица 
  28.10.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

............................................ 
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257. 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.10.2016 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на  ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица за периодот  I - VI месец 2016 
година 

 
 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за периодот I – VI 
месец 2016 година, усвоен од Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-6760/4 од 
13.10.2016 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-7524/1  Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за укинување на 
Одлуката за изнесување на смет на ЈПКД 

„Комуналец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за укинување на 
Одлуката за изнесување на смет на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
   Бр.09-7525/2          Општина Струмица 
  28.10.2016 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

258. 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.10.2016 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката за 
укинување на Одлуката за изнесување 
на смет на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

 
 1.Се дава согласност на 
Одлуката за укинување на Одлуката за 
изнесување на смет број 02-6760/9 од 
13.10.2016 година, донесена од Управниот 
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица. 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-7525/1 Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

..................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Ценовникот за работа на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Ценовникот за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
   Бр.09-7526/2          Општина Струмица 
   28.10.2016 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................................ 
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259. 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
27.10.2016 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Ценовникот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

 
 1.Се дава согласност на 
Ценовникот за работа на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица, усвоен од 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-6760/10 
од 13.10.2016 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-7526/1  Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

............................................. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување во ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување во ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
Бр.09-7527/2      Општина Струмица 
28.10.2016 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 260. 
Врз основа на член 20-б став 1 

алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 
27/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Годишниот 

план за вработување во ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2016 година 

 
 1.Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување во ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2016 година, бр. 
03-4194/1 од 07.07.2016 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-7527/1  Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 
прифаќање на Иницијативата за 

поставување споменик на Вангелија 
Пандева Димитрова во Струмица  

 
 Се објавува Заклучокот за 
прифаќање на Иницијативата за 
поставување споменик на Вангелија 
Пандева Димитрова во Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.10.2016 година. 
 
   Бр.09-7528/2           Општина Струмица 
   28.10.2016 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

....................................... 
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261. 
 

 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.10.2016 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за прифаќање на Иницијативата за 
поставување споменик на  Вангелија 

Пандева Димитрова во Струмица  
 

1. Се прифаќа Иницијативата за 
поставување споменик на Вангелија 
Пандева Димитрова, попозната како Баба 
Ванѓа, во Струмица. 

2. Иницијативата да ја разгледа 
Комисијата за општествени дејности и да 
се предложи дополнување на Програмата 
за одбележување на значајни настани и 
личности со спомен обележја во Општина 
Струмица. 

3. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-7528/1   Совет на општина Струмица 
28.10.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

………………………………….. 
 

 262. 
 

Врз основа на  член 27 точка 10 од 
Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, 
Управниот одбор  на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица, на  седницата одржана на 
13.10.2016 година, донесе: 

О д л у к а 

Член 1 
 Одлуката за висината на цена за 
изнесување ѓубре до депонијата 
„Добрашинци“ бр. 03-703/1 од 25.04.1995 
година се укинува и престанува да важи. 

 
 
 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
добивањето согласност од Советот на 
општина Струмица. 
 
 Бр. 02-6760/9            Управен одбор 
13.10.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Бранко Божинкочев с.р. 
 
 
 263. 
 Врз основа на член 27 од Статутот 
на ЈПКД “Комуналец” Струмица, управниот 
одбор на својата седница одржана на ден 
13.10.2016 година ја донесе следната 
 

  О д л у к а 
 

Член 1  
 

 Се усвојува Ценовникот за вршење 
на работи на ЈПКД “Комуналец” 
Струмица . 
 Утврдените цени во Ценовникот се 
без пресметан ДДВ. 
 

Член 2 
  Одлуката стапува во сила по 
добивањето согласност од Советот на 
општина Струмица. 

Член 3 
 Со донесувањето на ова Одлука 
престануваат да важат: 
- Одлуката за ценовник за 

хортикултурни услуги за одржување на 
ЈЗП  бр.02 - 5590/10 од 19.06.2014 
година; 

- Одлуката за висина на цени на услуги 
за правни и физички лица за водовод 
и канализација бр.02-5590/12 од 
19.06.2014 годina;  i 

- Одлуката за усвојување на ценовник 
за вршење на работи на ЈПКД 
,,Комуналец“  Струмица   бр.02-2686/6 
од 03.04.2015 година. 
 

   Бр. 02-6760/10          Управен одбор 
   13.10.2016 год.           Претседател, 
   С т р у м и ц а      Бранко Божинкочев с.р. 

 
 

………………………………………. 
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 264. 

Ценовник за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
 

Ред. 
број ОПИС НА РАБОТА Ед. 

мер. 
Един. 
цена 

(денари) 
1 Претходни, инженерски и геодетски работи     

1.1 Активности и трошоци околу добивање Одобрение за 
градба од надлежни органи. бр. 6.000,00 

1.2 Изработка на техничка документација - Проект за 
инфраструктура комплет со ревизија. m' 30,00 

1.3 
Изработка на техничка документација - Основен проект за 
водоводна и канализациона инфраструктура комплет со 
ревизија. 

m' 65,00 

1.4 Изработка на техничка документација - Основен проект за 
канали за одводнување комплет со ревизија. m' 150,00 

1.5 Изработка на техничка документација - Основен проект за 
регулација на реки комплет со ревизија. m' 230,00 

1.6 Изработка на техничка документација - Основен проект за 
улици и локални патишта комплет со ревизија. m' 120,00 

1.7 Изработка на техничка документација - Основен проект за 
објекти од високоградба комплет со ревизија. m² 360,00 

1.8 Изработка на техничка документација - Основен проект за 
објекти од хидроградба комплет со ревизија. m³ 300,00 

1.9 Изработка на техничка документација - Основен проект за 
хортикултурно и партерно уредување комплет со ревизија. m² 280,00 

1.10 Изработка на техничка документација - Елаборат за 
чистење на реки и канали. m' 120,00 

1.11 Изработка на техничка документација - Геодетски елаборат 
за линиски инфраструктурни објекти. m' 25,00 

1.12 
Геодетско снимање на теренот со обележување и 
исколчување на трасата и геодетско следење на изградбата 
на објектот. 

m' 20,00 

2 Земјани и припремни работи     

2.1 Расчистување на трасата од постоечки жичани, бетонски и 
камени огради, шибје, корења и сл. m² 30,00 

2.2 
Рачен ископ на земја III и IV кат. во тесен обем со потребно 
подупирање во зависност од хидрогеолошките услови на 
земјата. 

    

1 Длабочина на ископ до 2.0 м m³ 650,00 
2 Длабочина на ископ од 2.0 до 3.0 м m³ 750,00 
3 Длабочина на ископ до 3.0 до 4.0 м m³ 900,00 
4 Длабочина на ископ над 4.0 м m³ 1.050,00 

2.3 
Машински ископ на земја III и IV кат. во тесен обем со 
потребно подупирање во зависност од хидрогеолошките 
услови на земјата. 

    

1 Длабочина на ископ до 2.0 м m³ 350,00 
2 Длабочина на ископ од 2.0 до 3.0 м m³ 400,00 
3 Длабочина на ископ до 3.0 до 4.0 м m³ 500,00 
4 Длабочина на ископ над 4.0 м m³ 650,00 

2.4 Машински ископ на земја III и IV кат. во широк откоп. m³ 240,00 
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2.5 Машински ископ на хумус во широк откоп со утовар, 
транспорт и складирање на депонија. m³ 300,00 

2.6 Машинско рамнење и планирање на теренот со буткање и 
разастирање на земјата до 60 м. m³ 120,00 

2.7 Машински ископ на земја V кат. m³ 1.800,00 
2.8 Машински ископ на земја VI кат. m³ 5.500,00 

2.9 Рачно затрупување и набивање на ров со материјал од 
ископот, со претходно отстранување на остри предмети. m³ 200,00 

2.10 Машинско затрупување и набивање на ров со материјал од 
ископот, во слоеви од 30 см. m³ 150,00 

2.11 Набавка, транспорт и уградување на гранулиран материјал 
под цевка, рачно со набивање. m³ 1.250,00 

2.12 Набавка, транспорт и уградување на гранулиран материјал 
околу и  над цевка, рачно со набивање. m³ 1.150,00 

2.13 Набавка, транспорт и уградување на природен шљунак за 
затрупување на каналски ров. m³ 800,00 

2.14 
Набавка, транспорт и уградување на тампонски слој од 
дробеник испод коловозна конструкција, со набивање до 
потребна збиеност. 

m³ 1.500,00 

2.15 Машинско сечење на  дрвја, грмушки и сл. и складирање на 
стеблата на околниот терен. m² 180,00 

2.16 Рачно планирање, нивелирање и набивање на подтлото до 
потребна збиеност. m² 250,00 

2.17 
Транспорт и уградување на претходно ископан земјен и 
хумусен материјал за формирање на завршен покривен слој 
на терен. 

m³ 250,00 

2.18 
Набавка, транспорт и уградување на земјен и хумусен 
материјал за формирање на завршен покривен слој на 
терен. 

m³ 800,00 

2.19 Транспорт и уградување на претходно ископан материјал за 
изработка на насип, со набивање во слоеви од 30 см. m³ 150,00 

2.20 Утовар и транспорт на вишок земја, градежен шут и сл. во 
депонија на растојание до 5 km. m³ 200,00 

        
3 Бетонски, армирачки, ѕидарски и асфалтни работи     

3.1 Машинско сечење на асфалт или бетон. m' 140,00 

3.2 Машинско кршење на асфалт со утовар и транспорт на 
шутот до 5 km. m² 250,00 

3.3 Машинско кршење на бетонски површини со утовар и 
транспорт на шутот до 5 km. m³ 5.500,00 

3.4 Машинско кршење на армирано бетонски површини со 
утовар и транспорт на шутот до 5 km. m³ 6.500,00 

3.5 Бетонирање на конструкции со МБ20, без оплата, со рачно 
вградување на бетонот. m³ 4.500,00 

3.6 Бетонирање на конструкции со бетон МБ30. m³ 6.000,00 

3.7 Бетонирање на тротоари со МБ20, d=10 cm. m² 650,00 

3.8 Бетонирање на конструкции со бетон МБ30. m³ 6.000,00 

3.9 Бетонирање на конструкции со бетон МБ30 со додаток на 
хидрофоб 05 за водонепропусност. m³ 6.500,00 

3.10 Асфалтирање на каналски ров од битуменизиран носив слој 
БНХС 16, d=7.0см. m² 1.100,00 
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3.11 Асфалтирање на завршен слој на коловоз со асфалт бетон 
АБ 11, d=5.0см. m² 850,00 

3.12 Набавка, транспорт и уградување на бетонски ивичњаци 
18/24 см на бетонска подлога. m' 850,00 

3.13 Набавка, транспорт и уградување на баштенски бетонски 
ивичњаци 6/24 см на бетонска подлога. m' 500,00 

3.14 Вадење на бекатон елементи и бетонски плочи. m² 90,00 

3.15 Полагање на бетонски плочи, d=7 cm, врз песок за тротоари 
со фугирање на истите со цементен малтер. m² 650,00 

3.16 Полагање на бетонски плочи и бекатон елементи. m² 250,00 

3.17 Набавка и полагање на бекатон елементи (сиви и во боја) 
врз подлога од песок. m² 750,00 

3.18 Набавка, припрема и вградување на арматура. kg 65,00 

3.19 Подигање и спуштање капаци на шахти без кршење на 
горна плоча бр. 5.000,00 

3.20 Подигање и спуштање капаци на сливници. бр. 2.500,00 

3.21 
Изработка на армирано-бетонски сливник, комплет со 
приклучна цевка Ø200mm, L=6,0m, и лиено-железна сливна 
решетка EN124, класа С250. 

бр. 22.500,00 

3.22 

Набавка, транспорт и монтажа на лиено-железна каналска 
решетка за тиролски зафат, комплет со оквирен носач за 
решетка и поврзувачки елементи, класа D400 према ЕН124, 
ширина на решетка 40 см. 

m' 19.000,00 

3.23 
Набавка, транспорт, изработка и уградување на каналска 
решетка од железни профили, комплет со оквирен носач со 
анкери за укрутување во бетонски ѕидови. 

    

1 Ширина на решетка 30 см m' 6.000,00 
2 Ширина на решетка 40 см m' 8.000,00 

3.24 Набавка, сечење и монтирање на скали од бетонско железо 
Ф18. бр. 150,00 

3.25 Комплет изработка на армирано бетонска изливна глава од 
бетон МБ 30 и потребна арматура. бр. 8.000,00 

3.26 Набавка, транспорт и монтажа на оградни цементни 
столбови. бр. 200,00 

3.27 Набавка, транспорт и монтажа на оградна мрежа. m² 100,00 

3.28 Набавка, транспорт и изработка на камена калдрма од 
камен d=30cm во цементен малтер. m³ 5.500,00 

3.29 Изведба на хидроизолација на внатрешни површини од 
хидромал нанесен во три слоја. m² 500,00 

3.30 

Малтерисување на внатрешни површини со цементен 
малтер 1:2 со глетување до црн сјај, со претходно санирање 
на затегите од оплата на вертикалните ѕидови со  
Адингпокс-К. 

m² 450,00 

3.31 Изведба на хидроизолација испод долна плоча од три слоја 
терхартија и три премаза врел битумен. 

m² 450,00 

3.32 Изведба на хидроизолација на надворешни површини на 
ѕидови и горна плоча од хидромал-флекс. 

m² 450,00 

3.33 Вградување на фугебанд трака на прекин на бетонирање со 
држачи од арматура Ф8. m' 1.500,00 

3.34 Пробивање на отвор во постоечки бетонски ѕид со 
дебелина 20-30 см за уградување на цева Ф200-300 мм. бр. 6.000,00 
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3.35 
Обработка на продори на цевки со Адингпокс-К, 1/3 и тилинг 
2/3 со претходна обработка на бетонот околу цевките, со 
развиена ширина од 50 см. 

бр. 850,00 

3.36 
Санација на пукнатини во бетонски површини со 
трокомпонентен епоксиден кит без растворувачи со 
претходна обработка на пукнатини 

m' 380,00 

3.37 
Нанесување на полимерен водоотпорен додаток (U-врска  
или сл.) за подобрување на лепливоста на малтерските и 
бетонските смеси 

m² 250,00 

3.38 Ѕидање на ѕид од украсен камен со фугирање на 
надворешната површина со цементен малтер m³ 9.500,00 

3.39 Ѕидање на ѕид од керамички блок 25x25x12 cm во 
продолжен малтер     

2 d=12 cm m² 600,00 
1 d=25 cm m² 900,00 

3.40 Ѕидање на ѕид од цементен блок 40x20x20 cm во цементен 
малтер m² 700,00 

3.41 Малтерисување на ѕид со продолжен малтер m² 350,00 
3.42 Малтерисување на ѕид со цементен малтер m² 390,00 

3.43 Облагање на површини со украсни камени плочи со 
фугирање на надворешната површина со цементен малтер m² 2.550,00 

3.44 Репарирање и санација на камени површини со завршна 
обработка со надворешен лак m² 1.560,00 

3.45 Изработка на облога од бекатон елементи (буња) со 
цементен малтер m² 1.950,00 

3.46 Изработка на бетонска капа од павер елементи со ширина 
b=40 cm со цементен малтер m' 1.200,00 

3.47 Изработка на бетонска капа од армиран бетон МБ30 со 
ширина b=40 cm и дебелина d=10 cm  m' 1.200,00 

3.48 Набавка, транспорт и монтажа на јавна чешма комплет со 
сите потребни елементи бр. 12.500,00 

3.49 Набавка, транспорт и монтажа на керамички ѕидни плочки m² 1.250,00 
3.50 Набавка, транспорт и монтажа на гранитни подни плочки m² 1.800,00 

3.51 Изработка на премин испод сообраќајница со бушење и 
поставување на заштитина челична цева     

3.51.1 Бушење испод труп на сообраќајница m' 25.000,00 
3.51.2 Поставување на заштитна шавна челична цевка     

1 Ф 400 mm m' 5.600,00 
2 Ф 450 mm m' 6.400,00 
3 Ф 500 mm m' 7.800,00 
4 Ф 600 mm m' 9.500,00 
5 Ф 700 mm m' 11.500,00 
4 Браварски и тесарски работи     

4.1 Оплатирање на рамни бетонски ѕидови, плочи и шахти. m² 350,00 

4.2 

Набавка, транспорт, изработка и уградување на автобуска 
постројка изработена од железни профили и затворена со 
челичен лим со димензии 2.5 х 2.0 м во основа и висина 2.3 
м. 

бр. 36.000,00 

4.3 Набавка, транспорт и изработка на клупа за седење бр. 10.950,00 
4.4 Набавка, транспорт и изработка на корпа за отпадоци бр. 4.100,00 

4.5 
Набавка, транспорт, изработка и уградување на спортска 
опрема за кошарка изработена од железни профили, табла 
од водонепропусна иверица и обрач. 

бр. 42.000,00 
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4.6 
Набавка, транспорт, изработка и уградување на 
настрешница  изработена од железни профили и покриена 
со челичен лим 

m² 3.500,00 

4.7 Транспорт, монтажа и демонтажа на сообраќајни знаци. бр. 1.300,00 

4.8 Монтажа / демонтажа на табла за сообраќаен знак како 
корекција на постоечки табли за сообраќајни знаци. бр. 300,00 

4.9 
Фарбање на метални површини со претходна обработка, 
нанесување на еден слој основна боја (миниум) и два слоја 
боја во тон по избор на инвеститор. 

m² 850,00 

4.10 
Изработка и монтажа на метални конструкции од 
ладнообликувани цевасти или кутиести профили комплет со 
фарбање. 

kg 140,00 

4.11 Изработка и монтажа на елементи за детско игралиште:     
1 метална лулашка со стандардни димензии бр. 21.500,00 
2 метална клацкалка со стандардни димензии бр. 8.900,00 

4.12 Изработка и монтажа на метална ограда изработена од 
метални профили и украсни елементи комплет со фарбање:     

1 Тип 1 (конструкција на рам од L профил 30.30.3 mm, 
исполна со мрежеста арматура Q196) m² 3.000,00 

2 Тип 2 (конструкција од профил 40.40.3 mm, исполна 20.20.2 
mm) m² 4.000,00 

3 Тип 3 (конструкција од профил 40.40.3 mm, исполна 20.20.2 
mm и надвишување со копја) m² 5.200,00 

4 
Тип 4 (конструкција од профил 40.40.3 mm, исполна 20.20.2 
mm, надвишување со копја и украсни елементи по избор на 
инвеститор) 

m² 6.500,00 

4.13 Изработка и монтажа на метална клупа за седење бр. 18.000,00 
4.14 Изработка и монтажа на метална корпа за отпадоци бр. 6.300,00 

4.15 Изработка и монтажа на метален столб од цеваст профил 
Ø80mm комплет со фарбање m' 3.500,00 

4.16 Изработка и монтажа на металнa "П" препрека од цеваст 
профил Ø48mm комплет со фарбање m' 1.400,00 

4.17 Транспорт и монтажа на вештачки издадености "лежечки 
полицаец" на коловоз m' 1.000,00 

4.18 Набавка, транспорт и вградување на пластифицирана 
поцинкувана оградна мрежа m² 350,00 

4.19 Набавка, транспорт и вградување на поцинкувана оградна 
мрежа m² 300,00 

4.20 
Набавка, транспорт, изработка и уградување на метален 
капак од лим до дебелина d=5mm, комплет со оквирен 
носач со анкери за укрутување во бетонски ѕидови. 

m² 9.000,00 

4.21 

Рачна и машинска обработка (сечење, стругање и 
заварување) на постоечки и оштетени метални и дрвени 
елементи во делот на урбана опрема (клупи, огради, канти, 
столбови и др.) 

h 500,00 

4.22 
Фарбање на бетонски површини во еден слој со боја за 
завршна обработка на базени изработена врз база на 
синтетички смоли и растворувачи 

m² 350,00 

4.23 
Фарбање на малтерисани површини во два слоја со 
цементен малтер со боја за завршна обработка на базени 
изработена врз база на синтетички смоли и растворувачи 

m² 500,00 

4.24 Фарбање на бетонски површини во еден слој со мрсна боја 
во тон по избор на инвеститор m² 300,00 

4.25 Изработка и монтажа на метален штитник за дрвја бр. 6.500,00 
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4.26 

Челичен столб со висина од H=10 m,  со прва димензија 
Ф160 mm, втора димензија Ф130 mm, трета димезија Ф100 
mm, четврта димезија Ф80 mm со вградена електрична 
инсталација и таблица за приклучок на доводниот кабел и 
еден автоматски осигурувач 10А 

бр. 21.750,00 

4.27 Набавка и монтажа на единечна лира L=3,0m со конзола за 
натакнување Ф 76/60 mm за столб од 10 m. бр. 2.250,00 

4.28 Набавка и монтажа на светилка за улично осветлување, 
комплет со штедлива светилка бр. 7.800,00 

4.29 

Челичен столб со висина од H=2.90 m,  со прва димензија 
Ф80 mm, втора димензија Ф60 mm, трета димезија Ф48 mm, 
со украсни лири и со вградена електрична инсталација и 
таблица за приклучок на доводниот кабел и еден 
автоматски осигурувач 10А 

бр. 16.000,00 

4.30 Набавка и монтажа на украсна светилка за канделабра, 
комплет со штедлива светилка бр. 4.200,00 

4.31 Набавка, демонтажа на оштетени и монтажа на комплет (4 
броја) кадрони со штрафови за клупа. бр. 3.200,00 

4.32 Демонтажа и транспорт на оштетени вештачки издадености 
"лежечки полицаец" на коловоз. m' 800,00 

4.33 

Набавка, транспорт и монтажа на метален прибор (1m' - 
метална шипка и 4бр/m' - анкери со метална типла) за 
поставување вештачки издадености "лежечки полицаец" на 
коловоз. 

m' 480,00 

4.34 Набавка, транспорт, изработка и монтажа на дрвена 
настрешница со дијаметар во основа d=3.5 m. бр. 40.000,00 

4.35 
Фарбање на дрвени површини со претходна обработка и 
нанесување на два слоја боја во тон по избор на 
инвеститор. 

m² 500,00 

  Монтерски работи     
5 Канализациони материјали     
  PVC (Поливинил хлорид)     

5.1 Набавка, транспорт и монтажа на PVC канализациони 
цеви, SN8     

1 Ø110 m' 340,00 
2 Ø125 m' 470,00 
3 Ø160 m' 610,00 
4 Ø200 m' 1.050,00 
5 Ø250 m' 1.480,00 
6 Ø315 m' 2.150,00 
7 Ø400 m' 3.540,00 

5.2 Набавка, транспорт и монтажа на PVC фасонски 
елементи, SN8     

5.2.1 Коса рачва      
1 Ø110/110 бр. 370,00 
2 Ø125/110 бр. 500,00 
3 Ø125/125 бр. 590,00 
4 Ø160/110 бр. 680,00 
5 Ø160/125 бр. 740,00 
6 Ø160/160 бр. 900,00 
7 Ø200/110 бр. 1.150,00 
8 Ø200/125 бр. 1.510,00 
9 Ø200/160 бр. 1.620,00 
10 Ø200/200 бр. 1.770,00 
11 Ø250/160 бр. 3.490,00 
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12 Ø250/200 бр. 3.760,00 
13 Ø250/250 бр. 4.830,00 

5.2.2 Редуцир      
1 Ø125/110 бр. 200,00 
2 Ø160/110 бр. 350,00 
3 Ø160/125 бр. 380,00 
4 Ø200/160 бр. 510,00 
5 Ø250/200 бр. 1.650,00 

5.2.3 Колено од 15°, 30°, 45°     
1 Ø110 бр. 260,00 
2 Ø125 бр. 340,00 
3 Ø160 бр. 420,00 
4 Ø200 бр. 800,00 
5 Ø250 бр. 2.070,00 
6 Ø315 бр. 3.980,00 
7 Ø400 бр. 11.350,00 

5.2.4 Клизен муф     
1 Ø110 бр. 200,00 
2 Ø125 бр. 280,00 
3 Ø160 бр. 410,00 
4 Ø200 бр. 700,00 
5 Ø250 бр. 1.530,00 
6 Ø315 бр. 2.540,00 
7 Ø400 бр. 3.550,00 
  PЕ (Полиетилен)     

5.3 Набавка, транспорт и монтажа на PЕ кориговани 
канализациони цеви, комплет со гумици и спојни муфови.     

1 Ø110 m' 250,00 
2 Ø125 m' 430,00 
3 Ø160 m' 550,00 
4 Ø200 m' 780,00 
5 Ø250 m' 1.040,00 
6 Ø315 m' 1.680,00 
7 Ø400 m' 2.450,00 
8 Ø500 m' 3.250,00 
9 Ø630 m' 4.950,00 
10 Ø800 m' 7.980,00 
11 Ø1000 m' 14.600,00 
5.4 Набавка, транспорт и монтажа на PЕ фасонски елементи     

5.4.1 Коса рачва      
1 Ø160/110 бр. 960,00 
2 Ø160/160 бр. 1.150,00 
3 Ø200/125 бр. 1.350,00 
4 Ø200/160 бр. 3.150,00 
5 Ø200/200 бр. 3.200,00 
6 Ø250/160 бр. 3.350,00 
7 Ø250/200 бр. 3.400,00 
8 Ø250/250 бр. 3.450,00 
9 Ø315/160 бр. 3.950,00 
10 Ø315/200 бр. 4.150,00 
11 Ø315/250 бр. 4.450,00 
12 Ø400/200 бр. 7.600,00 
13 Ø400/250 бр. 7.650,00 
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14 Ø400/315 бр. 7.900,00 

5.4.2 Клизен муф     
1 Ø110 бр. 280,00 
2 Ø160 бр. 430,00 
3 Ø200 бр. 640,00 
4 Ø250 бр. 790,00 
5 Ø315 бр. 2.100,00 
6 Ø400 бр. 2.950,00 

5.4.3 Колено 45°     
1 Ø160 бр. 550,00 
2 Ø200 бр. 950,00 
3 Ø250 бр. 1.750,00 
4 Ø315 бр. 3.320,00 
5 Ø400 бр. 9.500,00 

5.4.4 
Приклучна спојка за накнадно поврзување на ПЕ цева, 
изработена од полипропилен со трајно еластичен гумен 
дихтунг 

    

1 Ø200 бр. 2.500,00 

5.5 
Набавка, транспорт и уградување на монтажна ревизиона 
шахта со пречник DN/ID800 mm, составена од елементи 
(капак, продолжетоци и база) изработени од полипропилен. 

    

1 1.0 - 1.5 м бр. 20.850,00 
2 1.5 - 2.0 м бр. 30.350,00 
3 2.0 - 2.5 м бр. 34.150,00 
4 2.5 - 3.0 м бр. 43.550,00 
5 3.0 - 3.5 м бр. 47.050,00 
6 3.5 - 4.0 м бр. 56.650,00 
7 4.0 - 4.5 м бр. 60.330,00 
8 4.5 - 5.0 м бр. 69.750,00 

5.6 
Набавка, транспорт и уградување на монтажна ревизиона 
шахта со пречник DN/ID1000 mm, составена од елементи 
(капак, продолжетоци и база) изработени од полипропилен. 

    

1 1.0 - 1.5 м бр. 27.850,00 
2 1.5 - 2.0 м бр. 40.400,00 
3 2.0 - 2.5 м бр. 47.300,00 
4 2.5 - 3.0 м бр. 59.950,00 
5 3.0 - 3.5 м бр. 66.600,00 
6 3.5 - 4.0 м бр. 79.350,00 
7 4.0 - 4.5 м бр. 86.000,00 
8 4.5 - 5.0 м бр. 98.700,00 

6 
Дуктилно-железни капаци за канализациони  и 
водоводни шахти, сливни решетки, капи за УГ и 
хидрантски капи 

    

6.1 Набавка, транспорт и монтажа на дуктилно-железни 
капаци EN124, класа на носивост D400     

1 Светол отвор, Ø500 бр. 7.500,00 
2 Светол отвор, Ø600 бр. 10.900,00 
3 Светол отвор, Ø800 бр. 24.300,00 

6.2 Набавка, транспорт и монтажа на правоаголен уличен 
сливник EN124, класа на носивост С250     

1 Светол отвор, Ø360 бр. 13.500,00 
2 Светол отвор, Ø450 бр. 13.700,00 

6.3 Набавка, транспорт и монтажа на дуктилно-железни 
водоводни капи      
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1 За хидранти / 18 kg бр. 3.550,00 
2 За хидранти / 30 kg бр. 4.950,00 
3 За УГ / 4 kg бр. 980,00 
4 За УГ / 7 kg бр. 1.350,00 

7 Водоводни материјали     

  PЕ (Полиетилен)     

7.1 Набавка, транспорт и монтажа на PЕ цевки, тип PЕ 100/10 
bar     

1 Ø20 m' 35,00 
2 Ø25 m' 45,00 
3 Ø32 m' 55,00 
4 Ø40 m' 75,00 
5 Ø50 m' 125,00 
6 Ø63 m' 230,00 
7 Ø75 m' 280,00 
8 Ø90 m' 470,00 
9 Ø110 m' 640,00 
10 Ø140 m' 980,00 
11 Ø160 m' 1.350,00 
12 Ø225 m' 2.550,00 

7.2 Набавка, транспорт и монтажа на PЕ спојни елементи, тип 
PЕ 100/10 bar     

7.2.1 Адаптер со фланша      
1 Ø63 бр. 2.450,00 
2 Ø90 бр. 3.620,00 
3 Ø110 бр. 4.270,00 
4 Ø140 бр. 5.740,00 
5 Ø160 бр. 6.990,00 
6 Ø225 бр. 9.180,00 

7.2.2 Т - спој  
1 Ø63 бр. 4.900,00 
2 Ø90 бр. 5.490,00 
3 Ø110 бр. 6.090,00 
4 Ø140 бр. 8.190,00 
5 Ø160 бр. 9.640,00 
6 Ø225 бр. 11.930,00 

7.2.3 Редуцир  
1 Ø90/63 бр. 4.200,00 
2 Ø110/90 бр. 4.800,00 
3 Ø140/110 бр. 7.350,00 
4 Ø160/140 бр. 9.100,00 
5 Ø225/160 бр. 11.200,00 

7.2.4 Колено 
1 Ø90/45° бр. 1.680,00 
2 Ø90/90° бр. 1.720,00 
3 Ø110/45° бр. 1.800,00 
4 Ø110/90° бр. 1.950,00 
5 Ø160/45° бр. 2.800,00 
6 Ø160/90° бр. 3.150,00 
5 Ø225/45° бр. 7.500,00 

6 Ø225/90° бр. 
8.200,00 
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  PPR (Полипропилен)     

7.3 Набавка, транспорт и монтажа на PPR механички спојни 
елементи, тип PN 16 bar     

1 Спојка M колено Ø20х1/2" бр. 115,00 
2 Спојка M колено Ø25х3/4" бр. 175,00 
3 Спојка M колено Ø32х1" бр. 270,00 
4 Спојка M колено Ø40х5/4" бр. 410,00 
5 Спојка M колено Ø50х6/4" бр. 500,00 
6 Спојка M колено Ø63х2" бр. 680,00 
7 Спојка M Ø20х1/2" бр. 175,00 
8 Спојка M Ø25х3/4" бр. 210,00 
9 Спојка M Ø32х1" бр. 280,00 
10 Спојка M Ø40х5/4" бр. 460,00 
11 Спојка M Ø50х6/4" бр. 590,00 
12 Спојка M Ø63х2" бр. 830,00 
13 Спојка M Ø75х2 1/2" бр. 1650,00 
14 Спојка M Ø90х3" бр. 2030,00 
15 Спојка M Ø110х4" бр. 3780,00 
16 Спојка Ж Ø20х1/2" бр. 115,00 
17 Спојка Ж Ø25х3/4" бр. 175,00 
18 Спојка Ж Ø32х1" бр. 270,00 
19 Спојка Ж Ø40х5/4" бр. 410,00 
20 Спојка Ж Ø50х6/4" бр. 500,00 
21 Спојка Ж Ø63х2" бр. 680,00 
22 Спојка со метална фланша Ø63х2" бр. 2350,00 
23 Спојка со метална фланша Ø75 х 2 1/2" бр. 3100,00 
24 Спојка со метална фланша Ø90х3" бр. 4380,00 
25 Спојка со метална фланша Ø110х4" бр. 5820,00 
26 Спојка Ø20х20 бр. 270,00 
27 Спојка Ø25х25 бр. 340,00 
28 Спојка Ø32х32 бр. 430,00 
29 Спојка Ø40х40 бр. 710,00 
30 Спојка Ø50х50 бр. 730,00 
31 Спојка Ø63х63 бр. 1370,00 
32 Спојка Ø75х75 бр. 2380,00 
33 Спојка Ø90х90 бр. 3180,00 
34 Спојка Ø110х110 бр. 6470,00 
35 T Спојка Ø20х20х20 бр. 370,00 
36 T Спојка Ø25х25х25 бр. 520,00 
37 T Спојка Ø32х32х32 бр. 630,00 
38 T Спојка Ø40х40х40 бр. 980,00 
39 T Спојка Ø50х50х50 бр. 1380,00 
40 T Спојка Ø63х63х63 бр. 1980,00 
41 T Спојка Ø75х75х75 бр. 3380,00 
42 T Спојка Ø90х90х90 бр. 4750,00 
43 T Спојка Ø110х110х110 бр. 8890,00 
44 Спојка колено Ø25х25 бр. 235,00 
45 Спојка колено Ø32х32 бр. 440,00 
46 Спојка колено Ø40х40 бр. 710,00 
47 Спојка колено Ø50х50 бр. 1030,00 
48 Спојка колено Ø63х63 бр. 1460,00 
49 Спојка колено Ø75х75 бр. 2020,00 
50 Спојка колено Ø90х90 бр. 2380,00 
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51 Спојка колено Ø110х110 бр. 5100,00 

7.4 Набавка, транспорт и монтажа на PPR огрлици, тип PN 16 
bar     

1 Огрлица Ø63х3/4" бр. 590,00 
2 Огрлица Ø63х1" бр. 590,00 
3 Огрлица Ø75х3/4" бр. 650,00 
4 Огрлица Ø75х1" бр. 650,00 
5 Огрлица Ø90х3/4" бр. 750,00 
6 Огрлица Ø90х1" бр. 750,00 
7 Огрлица Ø90х5/4" бр. 800,00 
8 Огрлица Ø90х2" бр. 800,00 
9 Огрлица Ø110х3/4" бр. 850,00 
10 Огрлица Ø110х1" бр. 850,00 
11 Огрлица Ø110х5/4" бр. 900,00 
12 Огрлица Ø110х6/4" бр. 900,00 
13 Огрлица Ø110х2" бр. 1050,00 
14 Огрлица Ø125х3/4" бр. 980,00 
15 Огрлица Ø125х1" бр. 980,00 
16 Огрлица Ø125х5/4" бр. 1120,00 
17 Огрлица Ø125х6/4" бр. 1120,00 
18 Огрлица Ø125х2" бр. 1190,00 
19 Огрлица Ø140х3/4" бр. 1250,00 
20 Огрлица Ø140х1" бр. 1250,00 
21 Огрлица Ø140х5/4" бр. 1320,00 
22 Огрлица Ø140х6/4" бр. 1320,00 
23 Огрлица Ø140х2" бр. 1380,00 
24 Огрлица Ø160х3/4" бр. 1450,00 
25 Огрлица Ø160х1" бр. 1850,00 
26 Огрлица Ø160х5/4" бр. 1850,00 
27 Огрлица Ø160х6/4" бр. 1850,00 
28 Огрлица Ø160х2" бр. 1950,00 
29 Огрлица Ø180х2" бр. 1750,00 
30 Огрлица Ø200х2" бр. 2450,00 
31 Огрлица Ø225х2" бр. 3500,00 
32 Огрлица Ø250х2" бр. 3900,00 
  Лиено-железни елементи     

7.5 
Набавка, транспорт и монтажа на лиено-железни 
фасонски делови од нодуларен лив со епоксидна 
антикорозивна заштита 

    

7.5.1 Лиено железни цевки     
1 Ø60 m' 1.850,00 
2 Ø80 m' 2.000,00 
3 Ø100 m' 2.150,00 
4 Ø125 m' 2.600,00 
5 Ø150 m' 3.250,00 
6 Ø200 m' 4.300,00 
7 Ø250 m' 6.050,00 
8 Ø300 m' 7.350,00 
9 Ø350 m' 9.950,00 
10 Ø400 m' 10.800,00 
11 Ø450 m' 13.200,00 
12 Ø500 m' 15.250,00 

13 Ø600 m' 19.600,00 
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7.5.2 LP4 (Q) - Колено 90° со прирабници     

1 Ø50 бр.        
2.700,00  

2 Ø80 бр.        
4.100,00  

3 Ø100 бр.        
4.400,00  

4 Ø125 бр.        
6.100,00  

5 Ø150 бр.        
7.200,00  

6 Ø200 бр.      
14.400,00  

7 Ø250 бр.      
18.500,00  

8 Ø300 бр.      
25.800,00  

7.5.3 OP (T) - Огранок со прирабници     

1 Ø50/50 бр.        
4.800,00  

2 Ø80/50 бр.        
4.900,00  

3 Ø80/80 бр.        
5.800,00  

4 Ø100/50 бр.        
6.250,00  

5 Ø100/80 бр.        
6.480,00  

6 Ø100/100 бр.        
7.300,00  

7 Ø125/80 бр.        
7.900,00  

8 Ø125/100 бр.        
8.600,00  

9 Ø125/125 бр.        
9.200,00  

10 Ø150/80 бр.        
9.800,00  

11 Ø150/100 бр.      
10.150,00  

12 Ø150/125 бр.      
10.650,00  

13 Ø150/150 бр.      
11.200,00  

14 Ø200/100 бр.      
15.800,00  

15 Ø200/125 бр.      
16.400,00  

16 Ø200/150 бр.      
17.500,00  

17 Ø200/200 бр.      
18.400,00  

18 Ø250/80 бр.      
28.400,00  

19 Ø250/100 бр.      
28.800,00  

20 Ø250/125 бр.      
29.300,00  

21 Ø250/150 бр.      
29.800,00  
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22 Ø250/200 бр.      
30.400,00  

23 Ø250/250 бр. 
     

32.300,00 
  

24 Ø300/150 бр.      
35.200,00  

25 Ø300/200 бр.      
36.400,00  

26 Ø300/250 бр.      
41.100,00  

27 Ø300/300 бр.      
41.900,00  

7.5.4 KP (TT) - Крстач со прирабници     

1 Ø50 бр.        
5.950,00  

2 Ø80 бр.        
8.650,00  

3 Ø100 бр.      
10.850,00  

4 Ø125 бр.      
11.950,00  

5 Ø150 бр.      
13.600,00  

7 Ø200/100 бр.      
19.250,00  

8 Ø200/150 бр.      
19.950,00  

6 Ø200 бр.      
21.100,00  

10 Ø250/100 бр.      
28.800,00  

11 Ø250/150 бр.      
29.800,00  

12 Ø250/200 бр.      
30.400,00  

9 Ø250 бр.      
32.300,00  

7.5.5 RP (FFR) - Редуцир со прирабници     

1 Ø80/50 бр.        
2.900,00  

2 Ø100/50 бр.        
3.150,00  

3 Ø100/80 бр.        
3.310,00  

4 Ø125/80 бр.        
3.650,00  

5 Ø125/100 бр.        
4.640,00  

6 Ø150/100 бр.        
4.850,00  

7 Ø150/125 бр.        
5.320,00  

8 Ø200/80 бр.        
7.100,00  

9 Ø200/100 бр.        
7.800,00  

10 Ø200/125 бр.        
8.520,00  

11 Ø200/150 бр.     8.910,00  
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12 Ø250/80 бр.      
14.930,00  

13 Ø250/125 бр.      
15.100,00  

14 Ø250/200 бр.      
15.430,00  

15 Ø300/150 бр.      
16.205,00  

16 Ø300/200 бр.      
16.510,00  

17 Ø300/250 бр.      
16.800,00  

7.5.6 SP (FF) - Цевка со прирабници     

1 Ø50/500 бр.        
4.060,00  

2 Ø50/1000 бр.        
5.840,00  

3 Ø80/200 бр.        
3.750,00  

4 Ø80/300 бр.        
4.400,00  

5 Ø80/500 бр.        
4.900,00  

6 Ø80/600 бр.        
5.100,00  

7 Ø80/1000 бр.        
7.610,00  

8 Ø100/200 бр.        
4.150,00  

9 Ø100/500 бр.        
6.410,00  

10 Ø100/600 бр.        
7.130,00  

11 Ø100/800 бр.        
8.740,00  

12 Ø100/1000 бр.        
9.860,00  

13 Ø125/500 бр.        
7.460,00  

14 Ø125/1000 бр.      
12.800,00  

15 Ø150/500 бр.        
9.100,00  

16 Ø150/1000 бр.      
14.230,00  

17 Ø200/500 бр.      
13.950,00  

18 Ø200/1000 бр.      
21.430,00  

19 Ø250/500 бр.      
19.560,00  

20 Ø250/1000 бр.      
31.320,00  

21 Ø300/1000 бр.      
39.720,00  

7.5.7 SPN-PN (E-KS) - Спојка со прирабница и муф     

1 Ø50 бр.        
1.420,00  

2 Ø65 бр.        
1.740,00  
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3 Ø80 бр.        
2.160,00  

4 Ø100 бр.        
3.180,00  

5 Ø125 бр.        
4.540,00  

6 Ø150 бр.        
5.320,00  

7 Ø200 бр.        
8.580,00  

8 Ø250 бр.      
15.500,00  

9 Ø300 бр.      
18.240,00  

7.5.8 ZP (X) - Завршеток со прирабница      

1 Ø50 бр.        
1.180,00  

2 Ø65 бр.        
1.580,00  

3 Ø80 бр.        
1.780,00  

4 Ø80-1" бр.        
1.960,00  

5 Ø80-2" бр.        
1.960,00  

6 Ø100 бр.        
2.240,00  

7 Ø100-1" бр.        
2.250,00  

8 Ø100-2" бр.        
2.250,00  

9 Ø125 бр.        
2.340,00  

10 Ø125-2" бр.        
2.700,00  

11 Ø150 бр.        
3.100,00  

12 Ø150-2" бр.        
3.350,00  

13 Ø200 бр.        
5.290,00  

14 Ø200-2" бр.        
5.800,00  

15 Ø250 бр.        
8.360,00  

16 Ø250-2" бр.        
8.820,00  

17 Ø300 бр.      
10.440,00  

18 Ø300-2" бр.      
11.220,00  

19 Ø350 бр.      
15.050,00  

20 Ø350-2" бр.      
15.900,00  

7.5.9 POG - Огрлица за пластични цевки      
  SOG - Огрлица за азбестно-цементни цевки     

1 Ø50 бр.        
2.820,00  
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2 Ø65 бр.        
2.950,00  

3 Ø80 бр.        
3.560,00  

4 Ø100 бр.        
3.980,00  

5 Ø125 бр.        
4.748,00  

6 Ø150 бр.        
5.488,00  

7.5.10 GS (GK) - Жибо спојка     

1 Ø80 бр.        
1.394,00  

2 Ø100 бр.        
1.826,00  

3 Ø125 бр.        
2.199,00  

4 Ø150 бр.        
2.884,00  

5 Ø200 бр.        
3.844,00  

6 Ø250 бр.        
6.389,00  

7 Ø300 бр.        
6.903,00  

8 Ø350 бр.      
10.066,00  

9 Ø400 бр.      
12.916,00  

10 Ø600 бр.      
27.657,00  

7.5.11 PGS - Жибо спојка со продолжен огранок     

1 Ø80-1" бр.        
2.560,00  

2 Ø100-1" бр.        
3.200,00  

3 Ø100-5/4" бр.        
3.200,00  

4 Ø100-2" бр.        
3.200,00  

5 Ø125-5/4" бр.        
4.000,00  

6 Ø125-2" бр.        
4.000,00  

7 Ø150-5/4" бр.        
4.800,00  

8 Ø150-2" бр.        
4.800,00  

9 Ø200-5/4" бр.        
6.400,00  

10 Ø200-2" бр.        
6.400,00  

11 Ø250-5/4" бр.        
8.000,00  

12 Ø250-2" бр.        
8.000,00  

13 Ø300-5/4" бр.        
9.600,00  

14 Ø300-2" бр.        
9.600,00  
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7.5.12 Гумица за GS и РGS     

1 Ø80 (88х12) бр.          
320,00  

2 Ø100 (110х12) бр.          
352,00  

3 Ø125 (135х12) бр.          
499,00  

4 Ø150 (160х12) бр.          
579,00  

5 Ø200 (210х12) бр.          
704,00  

6 Ø250 (260х14) бр.          
999,00  

7 Ø300 (312х14) бр.        
1.100,00  

8 Ø350 (365х14) бр.        
1.399,00  

9 Ø400 (416х17) бр.        
1.600,00  

10 Ø450 (468х17) бр.        
1.899,00  

11 Ø500 (520х17) бр.        
2.000,00  

12 Ø600 (620х20) бр.        
2.400,00  

7.5.13 Штрафови за GS     

1 Ø80 (10х100) бр.          
299,00  

2 Ø100 (12х120) бр.          
685,00  

3 Ø125 (12х120) бр.          
685,00  

4 Ø150 (12х120) бр.          
685,00  

5 Ø200 (12х130) бр.          
742,00  

6 Ø250 (16х140) бр.        
1.268,00  

7 Ø300 (16х140) бр.        
1.268,00  

8 Ø350 (16х140) бр.        
1.440,00  

9 Ø400 (16х180) бр.        
1.440,00  

10 Ø450 (16х180) бр.        
1.632,00  

11 Ø500 (16х200) бр.        
1.824,00  

12 Ø600 (16х200) бр.        
1.824,00  

7.5.14 Штрафови за РGS     

1 Ø80 (10х160) бр.          
480,00  

2 Ø100 (12х210) бр.        
1.190,00  

3 Ø125 (12х210) бр.        
1.190,00  

4 Ø150 (12х210) бр.        
1.190,00  
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5 Ø200 (12х220) бр.        
1.254,00  

6 Ø250 (16х230) бр.        
2.092,00  

7.5.15 Штрафовска стока     

1 Завртка М 22x80 бр.          
145,00  

2 Навртка М 22 бр.            
85,00  

3 Завртка М 20x80 бр.          
115,00  

4 Навртка М 20 бр.            
65,00  

5 Завртка М 18x80 бр.          
105,00  

6 Навртка М 18 бр.            
55,00  

7 Завртка М 16x80 бр.            
95,00  

8 Навртка М16 бр.            
45,00  

7.5.16 OZ - Овални затварачи     

1 Ø50 бр.      
13.500,00  

2 Ø80 бр.      
16.000,00  

3 Ø100 бр.      
16.650,00  

4 Ø125 бр.      
26.890,00  

5 Ø150 бр.      
29.500,00  

6 Ø200 бр.      
35.910,00  

7 Ø250 бр.      
59.980,00  

8 Ø300 бр.      
79.650,00  

9 Ø350 бр.    
165.020,00  

10 Ø400 бр.    
225.000,00  

11 Ø500 бр.    
242.400,00  

12 Ø600 бр.    
265.100,00  

7.5.17 ПП Хидранти     

1 Ø50 бр.      
27.000,00  

2 Ø80 бр.      
32.000,00  

3 Ø100 бр.      
38.000,00  

4 Ø125 бр.    
42.000,00  

7.5.18 Сервисни вентили за куќни приклучоци     

1 Ø25 (1") бр. 
       

4.950,00 
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2 Ø50 (2") бр. 
       

9.300,00 
  

7.5.19 Телескопски вградбена гарнитура за сервисни вентили 
и шибер затворачи со должина во опсег од 0.7 до 1.5 m     

1 Ø25-50 бр.        
3.550,00  

2 Ø50 бр.        
3.550,00  

3 Ø80 бр.        
3.780,00  

4 Ø100 бр.        
4.690,00  

5 Ø125 бр.        
4.690,00  

6 Ø150 бр.        
5.160,00  

7 Ø200 бр.     5.100,00  
7.5.20 STRAINERS - Филтри за нечистотии     

1 Ø50 бр. 5700,00 
2 Ø80 бр. 9560,00 
3 Ø100 бр. 13300,00 
4 Ø125 бр. 17500,00 
5 Ø150 бр. 24500,00 

7.5.21 MONTY - Монтажно-демонтажно парче     
1 Ø50 бр. 8350,00 
2 Ø80 бр. 12450,00 
3 Ø100 бр. 11900,00 
4 Ø125 бр. 13500,00 
5 Ø150 бр. 16800,00 

7.5.22 Набавка, транспорт и монтажа на N парче     
1 Ø80 бр. 3.800,00 

7.5.23 Набавка, транспорт и монтажа на Усисна корпа     
1 Ø80 бр. 7.000,00 
2 Ø100 бр. 8.400,00 
3 Ø125 бр. 11.100,00 
4 Ø150 бр. 13.300,00 
5 Ø200 бр. 16.500,00 

7.5.24 MMQ парче (колено 90° на муф)     
1 Ø80 бр. 6.300,00 
2 Ø100 бр. 6.350,00 
3 Ø125 бр. 9.500,00 
4 Ø150 бр. 9.550,00 
5 Ø200 бр. 14.250,00 
6 Ø250 бр. 27.900,00 
7 Ø300 бр. 40.600,00 

7.5.25 MMQ парче (колено 45° на муф)     
1 Ø80 бр. 4.950,00 
2 Ø100 бр. 5.850,00 
3 Ø125 бр. 7.350,00 
4 Ø150 бр. 8.550,00 
5 Ø200 бр. 13.650,00 
6 Ø250 бр. 27.050,00 

7 Ø300 бр. 39.950,00 
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7.5.26 MMQ парче (колено 22.5° на муф)     

1 Ø80 бр. 5.900,00 
2 Ø100 бр. 5.950,00 
3 Ø125 бр. 6.000,00 
4 Ø150 бр. 7.050,00 
5 Ø200 бр. 11.900,00 
6 Ø250 бр. 26.250,00 
7 Ø300 бр. 39.800,00 

7.5.27 MMQ парче (колено 11.25° на муф)     
1 Ø80 бр. 4.700,00 
2 Ø100 бр. 5.450,00 
3 Ø125 бр. 6.800,00 
4 Ø150 бр. 7.750,00 
5 Ø200 бр. 12.400,00 
6 Ø250 бр. 24.850,00 
7 Ø300 бр. 39.200,00 

7.5.28 MMА парче (Т парче на муфови со излез на ротабилна 
фланша)     

1 Ø80х60 бр. 7.100,00 
2 Ø80х80 бр. 8.950,00 
3 Ø100х60 бр. 11.150,00 
4 Ø100х80 бр. 11.200,00 
5 Ø100х100 бр. 11.250,00 
6 Ø150х60 бр. 11.300,00 
7 Ø150х80 бр. 11.350,00 
8 Ø150х100 бр. 13.050,00 
9 Ø150х125 бр. 14.000,00 
10 Ø150х150 бр. 16.700,00 
11 Ø200х60 бр. 16.750,00 
12 Ø200х80 бр. 16.800,00 
13 Ø200х100 бр. 16.850,00 
14 Ø200х125 бр. 18.350,00 
15 Ø200х150 бр. 18.400,00 
16 Ø200х200 бр. 24.850,00 
17 Ø250х80 бр. 42.350,00 
18 Ø250х100 бр. 42.400,00 
19 Ø250х150 бр. 42.450,00 
20 Ø250х200 бр. 46.350,00 
21 Ø250х250 бр. 49.950,00 
22 Ø300х80 бр. 45.100,00 
23 Ø300х100 бр. 45.150,00 
24 Ø300х150 бр. 49.100,00 
25 Ø300х200 бр. 52.300,00 
26 Ø300х250 бр. 56.200,00 
27 Ø300х300 бр. 59.800,00 

7.5.29 E парче (спојно парче на муф ротабилна фланша)     
1 Ø80 бр. 4.550,00 
2 Ø100 бр. 4.600,00 
3 Ø125 бр. 6.150,00 
4 Ø150 бр. 6.650,00 
5 Ø200 бр. 10.850,00 
6 Ø250 бр. 18.300,00 
7 Ø300 бр. 20.450,00 
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8 Ø400 бр. 39.950,00 
7.5.30 F парче (спојно парче на ротабилна фланша)     

1 Ø80 бр. 4.950,00 
2 Ø100 бр. 5.000,00 
3 Ø125 бр. 5.850,00 
4 Ø150 бр. 7.650,00 
5 Ø200 бр. 10.800,00 
6 Ø250 бр. 20.400,00 
7 Ø300 бр. 24.600,00 

7.5.31 STD - Гумица за муф     
1 Ø80 бр. 400,00 
2 Ø100 бр. 480,00 
3 Ø125 бр. 640,00 
4 Ø150 бр. 720,00 
5 Ø200 бр. 960,00 
6 Ø250 бр. 2.240,00 
7 Ø300 бр. 2.400,00 
8 Ø350 бр. 2.480,00 
9 Ø400 бр. 2.720,00 
10 Ø500 бр. 4.000,00 
11 Ø600 бр. 5.680,00 

7.5.32 Набавка, транспорт и монтажа на табласт затварач     
  30 х 30 см бр. 27.500,00 
  Поцинковани елементи     

7.6 Набавка, транспорт и монтажа на поцинковани водоводни 
цевки и спојни елементи      

7.6.1 Поцинковани водоводни цевки     

1 Ø1/2" m'          
190,00  

2 Ø3/4" m'          
260,00  

3 Ø1" m'          
380,00  

4 Ø5/4" m'          
490,00  

5 Ø6/4" m'          
670,00  

6 Ø2" m'          
920,00  

7 Ø2.1/2" m'        
1.080,00  

8 Ø3" m'        
1.450,00  

7.6.2 Муф     

1 Ø1/2" бр.            
45,00  

2 Ø3/4" бр.            
55,00  

3 Ø1" бр.            
85,00  

4 Ø5/4" бр.          
140,00  

5 Ø6/4" бр.          
215,00  

6 Ø2" бр.        340,00 
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7 Ø2.1/2" бр.          
870,00  

8 Ø3" бр.        
1.370,00  

7.6.3 Колено     

1 Ø1/2" бр.            
49,00  

2 Ø3/4" бр.            
72,00  

3 Ø1" бр.            
89,00  

4 Ø5/4" бр.          
140,00  

5 Ø6/4" бр.          
215,00  

6 Ø2" бр.          
340,00  

7 Ø2.1/2" бр.          
920,00  

8 Ø3" бр.        
1.540,00  

7.6.4 Дупла нипла     

1 Ø1/2" бр.            
45,00  

2 Ø3/4" бр.            
65,00  

3 Ø1" бр.            
87,00  

4 Ø5/4" бр.          
135,00  

5 Ø6/4" бр.          
215,00  

6 Ø2" бр.          
330,00  

7 Ø2.1/2" бр.          
825,00  

8 Ø3" бр.        
1.350,00  

7.6.5 Тештик     

1 Ø1/2" бр.            
65,00  

2 Ø3/4" бр.            
85,00  

3 Ø1" бр.          
115,00  

4 Ø5/4" бр.          
170,00  

5 Ø6/4" бр.          
240,00  

6 Ø2" бр.          
410,00  

7 Ø2.1/2" бр.        
1.270,00  

8 Ø3" бр.        
2.320,00  

7.6.6 Штопна     

1 Ø1/2" бр. 
           

35,00 
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2 Ø3/4" бр.            
55,00  

3 Ø1" бр.            
78,00  

4 Ø5/4" бр.            
96,00  

5 Ø6/4" бр.          
125,00  

6 Ø2" бр.          
220,00  

7 Ø2.1/2" бр.          
490,00  

8 Ø3" бр.          
980,00  

7.6.7 Редуцир     

1 Ø3/4" -- 1/2" бр.          
125,00  

2 Ø1" -- 3/4" бр.          
185,00  

3 Ø1" -- 1/2" бр.          
185,00  

4 Ø5/4" -- 1", 3/4", 1/2" бр.          
290,00  

5 Ø6/4" -- 5/4", 1", 3/4", 1/2" бр.          
380,00  

6 Ø2" -- 6/4", 5/4", 1", 3/4", 1/2" бр.          
540,00  

7 Ø2.1/2" -- 2", 6/4", 5/4", 1", 3/4", 1/2" бр.          
825,00  

8 Ø3" -- 2.1/2", 2", 6/4", 5/4", 1", 3/4", 1/2" бр.        
1.152,00  

7.6.8 Вентил пропусен (обичен)     

1 Ø1/2" бр.          
350,00  

2 Ø3/4" бр.          
420,00  

3 Ø1" бр.          
550,00  

4 Ø5/4" бр.          
980,00  

5 Ø6/4" бр.        
1.320,00  

6 Ø2" бр.        
2.230,00  

7 Ø2.1/2" бр.        
4.200,00  

8 Ø3" бр.        
5.200,00  

7.6.9 Вентил (шибер)     
1 Ø1/2" бр. 320,00 
2 Ø3/4" бр. 380,00 
3 Ø1" бр. 520,00 
4 Ø5/4" бр. 870,00 
5 Ø6/4" бр. 1450,00 
6 Ø2" бр. 2250,00 
7 Ø2.1/2" бр. 4900,00 

8 Ø3" бр. 5900,00 
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7.6.10 Спојка холендар (месинг)     

1 Ø1/2" бр. 420,00 
2 Ø3/4" бр. 570,00 
3 Ø1" бр. 735,00 
4 Ø5/4" бр. 930,00 
5 Ø6/4" бр. 1185,00 
6 Ø2" бр. 1470,00 
7 Ø2.1/2" бр. 1890,00 
8 Ø3" бр. 2320,00 

7.6.11 Баштански хидрант     
1 Ø1/2" бр. 946,00 
2 Ø3/4" бр. 1368,00 
3 Ø1" бр. 2106,00 
4 Ø5/4" бр. 3263,00 
5 Ø6/4" бр. 4212,00 
6 Ø2" бр. 6632,00 

7.6.12 Славина со холендар     
1 Ø1/2" бр. 480,00 
2 Ø3/4" бр. 660,00 
3 Ø1" бр. 980,00 

7.6.13 Холендар      
1 Ø1/2" бр. 348,00 
2 Ø3/4" бр. 399,00 
3 Ø1" бр. 648,00 
4 Ø5/4" бр. 774,00 
5 Ø6/4" бр. 1011,00 
6 Ø2" бр. 1668,00 
7 Ø2.1/2" бр. 3741,00 
8 Ø3" бр. 5481,00 

7.6.14 Крстач     
1 Ø1/2" бр. 141,00 
2 Ø3/4" бр. 228,00 
3 Ø1" бр. 342,00 
4 Ø5/4" бр. 581,00 
5 Ø6/4" бр. 912,00 
6 Ø2" бр. 1290,00 
7 Ø2.1/2" бр. 2883,00 
8 Ø3" бр. 5208,00 

7.6.15 Режење обичен винт     
1 Ø1/2" бр. 150,00 
2 Ø3/4" бр. 200,00 
3 Ø1" бр. 250,00 
4 Ø5/4" бр. 450,00 
5 Ø6/4" бр. 550,00 
6 Ø2" бр. 750,00 
7 Ø2.1/2" бр. 900,00 
8 Ø3" бр. 950,00 
  Универзални спојки     

7.6.16 Универзални спојки за различни типови на цевки со 
фиксери за цврст спој     

1 Ø50 (46-71) бр. 7700,00 
2 Ø65 (69-90) бр. 8650,00 
3 Ø80 (84-105) бр. 9880,00 
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4 Ø100 (104-132)  бр. 11700,00 
5 Ø125 (132-155) бр. 15880,00 
6 Ø150 (154-192) бр. 19780,00 
7 Ø200 (192-233) бр. 25260,00 
8 Ø225 (232-257) бр. 26500,00 
9 Ø250 (267-310) бр. 37940,00 
10 Ø300 (315-356) бр. 45220,00 
11 Ø350 (352-396) бр. 84450,00 
12 Ø400 (398-442) бр. 91820,00 

7.6.17 Универзални спојки со фланша за различни типови на 
цевки со фиксери за цврст спој     

1 Ø50 (46-71) бр. 7700,00 
2 Ø65 (69-90) бр. 8650,00 
3 Ø80 (84-105) бр. 9880,00 
4 Ø100 (104-132)  бр. 11700,00 
5 Ø125 (132-155) бр. 15880,00 
6 Ø150 (154-192) бр. 19780,00 
7 Ø200 (192-233) бр. 25260,00 
8 Ø225 (232-257) ФЛ-200 бр. 26500,00 
9 Ø250 (267-310) бр. 37940,00 
10 Ø300 (315-356) бр. 45220,00 
11 Ø350 (352-396) бр. 84450,00 
12 Ø400 (398-442) бр. 91820,00 

7.6.18 Универзални спојки      
1 Ø50 (57-74) бр. 3580,00 
2 Ø65 (63-85) бр. 3780,00 
3 Ø80 (85-107) бр. 4100,00 
4 Ø100 (107-132)  бр. 5020,00 
5 Ø125 (132-158) бр. 6280,00 
6 Ø150 (158-184) бр. 7790,00 
7 Ø175 (189-212) бр. 8990,00 
8 Ø200 (218-244)  бр. 10100,00 
9 Ø225 (243-269) бр. 11600,00 
10 Ø250 (266-295) бр. 13450,00 
11 Ø300 (315-349) бр. 15300,00 
12 Ø350 (351-368) бр. 39870,00 
13 Ø400 (418-435) бр. 51200,00 
14 Ø450 (439-456) бр. 54300,00 
15 Ø600 (630-647) бр. 99500,00 

7.6.19 Универзални спојки со фланша     
1 Ø50 (57-74) бр. 2980,00 
2 Ø65 (63-85) бр. 3940,00 
3 Ø80 (85-107) бр. 4120,00 
4 Ø100 (107-132)  бр. 4840,00 
5 Ø125 (132-158) бр. 6240,00 
6 Ø150 (158-184) бр. 7380,00 
7 Ø175 (189-212) ФЛ-200 бр. 9820,00 
8 Ø200 (218-244)  бр. 10170,00 
9 Ø225 (243-269) ФЛ-400 бр. 12560,00 
10 Ø250 (266-295) бр. 13240,00 
11 Ø300 (315-349) бр. 15580,00 
12 Ø350 (351-368) бр. 58650,00 
13 Ø400 (418-435) бр. 65280,00 
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14 Ø450 (439-456) бр. 78170,00 
15 Ø600 (630-647) бр. 95000,00 

7.6.20 Адаптер полуспојка со фланша за PE и PVC цевки     
1 Ø63 бр. 5480,00 
2 Ø75 бр. 5740,00 
3 Ø90 бр. 6940,00 
4 Ø110 бр. 8000,00 
5 Ø125 бр. 9000,00 
6 Ø140 бр. 10430,00 
7 Ø160 бр. 11650,00 
8 Ø180 бр. 15370,00 
9 Ø200 бр. 19590,00 
10 Ø225 бр. 23470,00 
11 Ø250 бр. 27990,00 
12 Ø315 бр. 40000,00 

7.6.21 Адаптер спојка за PE и PVC цевки     
1 Ø63 бр. 5970,00 
2 Ø75 бр. 6420,00 
3 Ø90 бр. 6890,00 
4 Ø110 бр. 7580,00 
5 Ø125 бр. 8940,00 
6 Ø140 бр. 9920,00 
7 Ø160 бр. 11340,00 
8 Ø180 бр. 15930,00 
9 Ø200 бр. 21450,00 
10 Ø225 бр. 26260,00 
11 Ø250 бр. 31780,00 
12 Ø315 бр. 42860,00 

7.6.22 Репаратурни спојки за санирање на дефекти     
7.6.22.1 Едноделна спојка, L=300 mm     

1 Ø50 (60-67) бр. 4540,00 
2 Ø50 (67-74) бр. 4540,00 
3 Ø65 (73-80) бр. 4860,00 
4 Ø65 (75-83) бр. 4860,00 
5 Ø80 (87-95) бр. 4920,00 
6 Ø80 (96-106) бр. 4920,00 
7 Ø100 (108-118)  бр. 5470,00 
8 Ø100 (118-128)  бр. 5470,00 
9 Ø125 (135-145) бр. 6460,00 
10 Ø125 (145-155) бр. 6460,00 
11 Ø150 (159-170) бр. 6850,00 
12 Ø150 (170-180) бр. 6980,00 
13 Ø150 (180-190)  бр. 7190,00 
14 Ø200 (219-230)  бр. 7230,00 
15 Ø200 (228-239)  бр. 7230,00 
16 Ø200 (237-247)  бр. 7570,00 
17 Ø250 (269-280) бр. 8870,00 
18 Ø250 (280-291) бр. 8870,00 
19 Ø300 (315-325) бр. 9830,00 
20 Ø300 (320-330) бр. 9830,00 
21 Ø300 (340-350) бр. 10540,00 

7.6.22.2 Дводелна спојка, L=300 mm     
1 Ø80 (88-110) бр. 6870,00 
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2 Ø100 (118-128)  бр. 8290,00 
3 Ø100 (120-140)  бр. 8480,00 
4 Ø125 (130-150) бр. 8630,00 
5 Ø125 (140-160) бр. 8870,00 
6 Ø150 (159-180) бр. 9230,00 
7 Ø150 (168-189) бр. 9480,00 
8 Ø200 (216-238)  бр. 9860,00 
9 Ø200 (240-260)  бр. 10540,00 
10 Ø250 (269-289) бр. 10920,00 
11 Ø250 (290-310) бр. 10920,00 
12 Ø300 (314-334) бр. 12260,00 
13 Ø300 (330-350) бр. 12260,00 

7.6.22.3 Дводелна спојка за дефекти на цевка     
1 Ø1/2" бр. 890,00 
2 Ø3/4" бр. 1050,00 
3 Ø1" бр. 1250,00 
4 Ø5/4" бр. 1430,00 
5 Ø6/4" бр. 1640,00 
6 Ø2" бр. 1950,00 

7.6.23 Водомери 
7.6.23.1 Куќни водомери     

1 Ø1/2" бр. 2800,00 
2 Ø3/4" бр. 3200,00 
3 Ø1" бр. 6700,00 
4 Ø5/4" бр. 11280,00 
5 Ø6/4" бр. 12280,00 

7.6.23.2 Индустриски водомери     
1 Ø50 бр. 35000,00 
2 Ø80 бр. 45000,00 
3 Ø100 бр. 55000,00 
4 Ø150 бр. 85000,00 

7.6.23.3 Комбинирани ндустриски водомери     
1 Ø50--1/2" бр. 69830,00 
2 Ø80--3/4" бр. 75460,00 
3 Ø100--3/4" бр. 86480,00 
4 Ø100--1" бр. 86480,00 
5 Ø150--5/4" бр. 115000,00 

7.6.23.4 Куќни водомери со далечинско отчитување     
1 Ø3/4" , комплет со модул бр. 6560,00 
2 Водомерска шахта бр. 5600,00 

7.6.23.5 Холендар за водомери     
1 Ø1/2" бр. 400,00 
2 Ø3/4" бр. 560,00 
3 Ø1" бр. 950,00 
4 Ø5/4" бр. 1950,00 
5 Ø6/4" бр. 2600,00 
  PVC (Поливинил хлорид)     

7.7 Набавка, транспорт и монтажа на PVC водоводни цеви, 10 
bar, L=6.0 m     

1 Ø63 бр. 900,00 
2 Ø75 бр. 1125,00 
3 Ø90 бр. 1650,00 
4 Ø110 бр. 2850,00 
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5 Ø140 бр. 3750,00 
6 Ø160 бр. 5250,00 
7 Ø225 бр. 8100,00 
8 Ø280 бр. 14400,00 
9 Ø315 бр. 16500,00 

7.8 Набавка, транспорт и монтажа на гумици за PVC 
водоводни цеви     

1 Ø63 бр. 192,00 
2 Ø75 бр. 227,00 
3 Ø90 бр. 272,00 
4 Ø110 бр. 336,00 
5 Ø140 бр. 426,00 
6 Ø160 бр. 486,00 
7 Ø225 бр. 685,00 
8 Ø280 бр. 851,00 
9 Ø315 бр. 960,00 
  АC (Азбест-цемент)     

7.9 Набавка, транспорт и монтажа на АC водоводни цеви, тип 
С, витлак спој     

1 Ø80 m'     1.165,00  
2 Ø100 m'     1.628,00  
3 Ø125 m'     2.090,00  
4 Ø150 m'     2.779,00  
5 Ø200 m'    3.706,00  
6 Ø200, тип D m'     4.818,00  
7 Ø250 m'     4.632,00  
8 Ø300 m'     5.559,00  
9 Ø350 m'     6.485,00  
10 Ø400 m'     7.412,00  
11 Ø500 m'     9.265,00  
12 Ø600 m'   11.190,00  
8 Хортикултурни работи     

8.1 Гребулање на тревата пред машинско косење. m² 0,60 
8.2 Машинско косење на тревата. m² 1,60 
8.3 Собирање на искосената трева. m² 1,20 
8.4 Припрема на цв. површини. m² 64,00 
8.5 Садење на сезонско цвеќе. m² 18,00 
8.6 Прашење на сезонското цвеќе. m² 45,00 
8.7 Кроење на жива ограда. m² 220,00 
8.8 Окопување на жива ограда. m² 35,00 
8.9 Окопување на грмушки. бр. 45,00 
8.10 Кроење на грмушки и дрва. бр. 110,00 
8.11 Окопување на ружи. бр. 37,00 
8.12 Кроење на ружи. бр. 18,00 
8.13 Собирање на лист со износ. m² 3,80 
8.14 Заливање на зелени површини. m² 0,95 
8.15 Заливање на зелени површини со цистерна. m² 4,10 
8.16 Сечење на ивици по стази. m' 7,70 
8.17 Собирање на отпад со износ. m² 0,03 
8.18 Местење на стази. m² 0,20 
8.19 Прихранување на тревни површини. m² 2,00 
8.20 Расад на сезонско цвеќе. бр. 22,00 
8.21 Вода потрошена за заливање. m³ 6,00 
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8.22 Одржување на дрвореди. бр. 190,00 
8.23 Копање на дупки за садници. бр. 133,00 
8.24 Заштита на палми. бр. 320,00 
8.25 Стругање на плевел по патеките. m² 8,00 
8.26 Дотур на плодна земја со разастирање. m³ 980,00 
8.27 Машинско косење на тример. m² 2,50 
8.28 Набавка и транспорт на зимзелени садници:     

1 Висина до 0.50 м бр. 650,00 
2 Висина од 0.50 до 1.00 м бр. 1.400,00 
3 Висина над 1.00 м бр. 2.400,00 

8.29 Набавка и транспорт на листопадни садници:     
1 Висина до 0.50 м бр. 720,00 
2 Висина од 0.50 до 1.00 м бр. 1.800,00 
3 Висина над 1.00 м бр. 2.900,00 

8.30 Набавка и транспорт на репрезентативни хортикултурни 
садници.     

1 со пречник на стебло до Ф8/10" бр. 8.000,00 
2 со пречник на стебло од Ф10/12" бр. 11.000,00 
3 со пречник на стебло од Ф12/14" бр. 14.000,00 

8.31 Окопување на дрва, покривачи, грмушки и др. Садници. бр. 16,00 
8.32 Фито заштита. m² 11,00 
8.33 Уништување коров со хербициди по патеки. m² 11,00 
8.34 Кроење на жива ограда со моторна кројачка. час 450,00 
8.35 Фарбање на парковски клупи. бр. 950,00 
8.36 Фарбање и одржување на парковски мостови. бр. 12.500,00 
8.37 Чистење на парковско езеро. бр. 3.500,00 
8.38 Поливање на дрвја во дрворед со цистерна. бр. 3,50 

8.39 Набивање - валирање на земја во слоеви од 10 см со рачен 
ваљак. m³ 31,00 

8.40 Рачно прекопување на подлога со копач. m² 60,00 

8.41 Отстранување на камења и корења и транспорт во 
депонија. m² 2,30 

8.42 Рачно прекопување со лопата на површината обрасната со 
трева и превртување на бусот. m² 50,00 

8.43 Рачно стружење на стар тревник со d=5-8 sm. m² 36,00 
8.44 Орање на површината со трактор. m² 4,00 
8.45 Фрезирање на површината. m² 6,00 
8.46 Пренос на шутот со количка до 30 м. m³ 580,00 
8.47 Грубо планирање на површината по машински ископ. m²          42,00  
8.48 Фино планирање на површината по машински ископ. m²          29,00  
8.49 Сеење, грабулање и валирање на тревно семе. m²          48,00  

8.50 Рачен ископ на дупки во лесно и средно тло со лопата со 
димензии:   

  
1 100 x 100 x 100 sm бр.        730,00  
2 100 x 100 x 80 sm бр.       580,00  
3 100 x 100 x 60 sm бр.        440,00  
4 80 x 80 x 60 sm бр.        280,00  
5 60 x 60 x 60 sm бр.        160,00  
6 40 x 40 x 40 sm бр.          50,00  

8.51 Садење на листопадни дрвја:     
1 со пречник на стебло до Ф8/10" бр.        250,00  
2 со пречник на стебло од Ф10/12" бр.        330,00  
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8.52 Садење на листопадни дрвја многу разгранети со 
прицврстување на три колци:   

  
1 со пречник на стебло до Ф8/10" бр.        410,00  
2 со пречник на стебло од Ф10/12" бр.        570,00  

8.53 Садење на четинари и зимзелени грмушки:     
1 пречник на бусен до 30 см. бр.        110,00  
2 пречник од 30 до 40 см. бр.        130,00  
3 пречник од 40 до 50 см. бр.        170,00  
4 пречник од 50 до 60 см. бр.        260,00  
5 пречник од 60 до 70 см. бр.        330,00  

8.54 Садење на листопадни грмушки. бр.          50,00  
8.55 Садење на рози. бр.          50,00  
8.56 Садење на перени. бр.          12,00  

8.57 Рачно сечење на диви грмушки со пречник до 3 см, густо 
обраснати. m² 

       260,00  

8.58 Сечење на дрвја со претпазливост од непреќинат сообраќај 
со пречник до Ф30 см. бр.        

1.200,00  

8.59 Сечење на дрвја со претпазливост од непреќинат сообраќај 
со пречник над Ф30 см. бр.        

2.500,00  

8.60 Користење на специјално возило со корпа за кроење или 
сечење на високи дрвја. час        

3.500,00  
9 Разни работи     

9.1 Работна рака час 100,00 
9.2 Работа со трактор час 1.330,00 
9.3 Ангажирање на комбинирана градежна машина час 4.000,00 

9.4 Ангажирање на специјално возило за работа под притисок 
за отпушување на каналска мрежа. час 4.000,00 

9.5 Ангажирање на специјално возило за работа под притисок и 
вакуум за отпушување на каналска мрежа. час 5.000,00 
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