Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник
на РМ“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” брј 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2010 година, донесе
Годишна програма
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта
и улици на територијата на општина Струмица за 2011 година
Во текот на 2011 година, ќе се извршат следните активности:
ЈД. Изградба и реконструкција на
локални патишта и улици …………..........…….. 35.424.000,00 денари
Населени
места

Објект
кај број 310 (200 м)

1. Дабиле –
асфалтирање
на улици:

Од бр. 18 до бр. 24 (150 м)
Од бр. 29 до бр. 63 (150 м)
Од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак
Од бр. 129 до бр. 134 б (100 м)
Од бр. 129 втор крак (150 м)
Од бр. непознат до бр. 342 (150 м)
Од бр. 17 до бр. 20 (100 м)
Од бр. 354-а, 354, 355 (100 м)
Од бр. 278 до бр. 282 (100 м)
Од бр. 247 до бр. 259 (200 м)
Од бр. 89 до бр. 91

2. Куклиш:

од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м)
од Васил Донев до Малинска маала (200 м)
пред Флорида (50 м)
од Китанов Ристо до нов пат спрема Свидовица (70 м)
од бр. 331 до 335 (100 м)
према прочистителната станица (400 м)
од споменик до број 140 (200 м)
од број 290 до 314 (500 м)
од Манастир „Св. Петнаесет“ до Џоко Божинов (150 м)

3.Добрејци:

од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м)
Асфалтирање на улица од бр. 35 до главен канал (од
млин „Жикол“)

4. Вељуса:

Асфалтирање на џеб од бр. 1 до бр. 14
Асфалтирање на улица (од Зурапова чешма до Ванчо
Витанов)
Асфалтирање на улица (од турска чешма до Гркљанов
Благој)

5. Баница:

Асфалтирање на улица во Баница кај Ивица
Асфалтирање на улица во Баница во правец на
училиштето – втор слој

Асфалтирање на улица во Баница 1
Асфалтирање на улица во Баница 2
Асфалтирање на улица во Баница 3
6. Попчево:

Асфалтирање на улица од бр. 79 до бр. 105 (Жежова
тумба до Б. Тачев)
Бетон на ул. од бр. 110 до бр. 123 (Т. Вучков до М.
Стојанов)
бетон на ул. од центарот до црквата
асф. од Ацо Георгиев до Васе Митров (200 м)

7. Градско
Балдовци

асф. од бр. 99 до Ников (150 м)
асф. од бр. 35 до бр. 45 (100 м)
асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м)
асф. од бр.58 до бр. 64 (60 м)
асф. од бр. 43 до 44 б (50 м)
асф. од бр. 32 до бр. 73 (150 м)

8. Банско:

асф. од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)
асф. од Клесов Коце до нов пат (регионален) (200 м)
асф. од Реџепов Бекташ до Регионален пат (200 м)
асф. од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)
Асфалтирање на улица во Банско (кај Дончо Андонов)
Асфалт. игралиште во училиштето во Банско

9.Муртино:

асф. од Васе Манушев до Васе Најденов (300 м)
асф. према Мите Балабанов –длабоки пат (380 м)
асф. према Владо Галев (300 м)
асф. од домот према шамако (200 м)
асф. од домот кон Живко Коцев (100 м)
асф. спроти Тропик према Мирчо Тушев (150 м)
асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)
асф. од пошта до бр. 294 (150 м)
асф. од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)
асф. од Протестанска црква до главен пат (50 м)
асф. од црквата до бр. 234 (250 м)
асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)
асф. од према Сашко Павлов (250 м)
асф. кај Стара Река (150 м)

10. Раборци:

Улица покрај црква се до спој со новата улица

11. Габрово:

асф. на улица од гробиштата до м.в. „Збирало“

12. Сачево:

асф. на улица од дуќан на Гаљо до К. Митев

13.Водоча:
14.
Просениково

асф. на улица помеѓу двата моста
асф. на игралиште во Просениково
Вкупно:

35.424.000,00

Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици
и регулирање на режим на сообраќај .....................6.840.000,00 денари

ред,
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

Објект
Крпење на ударни дупки
Зимско одржување (сол, механизација)
Хоризонтална сигнализација
Вертикална сигнализација(знаци)
Одржување на семафори
Чистење на банкини и сливници покрај пат
Одржување на цвеќарници и фонтани
Подигање на шахти
В к у п н о:

6.840.000,00

Средствата за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот
на општина Струмица и Агенцијата за јавни патишта.
Оваа Годишна програма влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Број 07- 8064/1
30.12.2010 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски

