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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ” број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица-пречистен текст (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица,  
донесе 

 
 

 
 

Р е ш е н и е 
 за објавување на Одлуката   за изме-
нување и дополнување на Буџетот на 
општина Струмица за 2009 година 

 
 1.Се објавува Одлуката за  
изменување и дополнување на Буџетот на 
општина Струмица за 2009 година, што 
Советот на општина Струмица ја  донесе на 
седницата одржана на 10.07.2009 година. 
 
     Бр. 08-4488/2            Градоначалник 
    13.07.2009 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

………............................... 
 
258. 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа  (“Службен 

весник на Р.М.”бр.5/2002) и член 20  став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица бр.5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 10.07.2009  година, донесе 
 

О д л у к а  
 за изменување и дополнување на 

 Буџетот на општина Струмица 
 за 2009 година 

 
1. Општ дел 
 

Член 1 
 

Во Буџетот на општина Струмица за 2009 год.(Сл.гласник на општина Струмица 
бр.16/08) во член 1 се заменуваат следниве износи: 

 
 

В Буџет 2009 Ребаланс 
Вкупни приходи  
и тоа: 

 
843.350.330,00 денари 838.395.277,00 денари

-Буџетски средства 376.827.332,00 денари   349.100.956,00 денари
-Самофинансирање 55.527.100,00 денари 55.927.100,00 денари
-Донации   18.273.630,00 денари  23.935.391,00 денари
-Дотации       392.722.268,00 денари 409.431.830,00 денари

Вкупни расходи  
тоа: 

 
843.350.330,00 денари 838.395.277,00 денари

-тековно оперативни 
расходи 603.721.128,00 денари

 
 620.683.539,00 денари

-капитални расходи   239.629.202,00 денари  217.711.738,00 денари
                              
                                        

Член 2 
 

 Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени утврдени во 
постојниот Биланс на приходите и расходите на општина Струмица за 2009 година се 
заменуваат со новиот Консолидиран биланс на приходи и расходи, биланс на тековно-
оперативни приходи и расходи и биланс на капитални приходи и расходи и тоа како што 
следува: 
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 Член 3 
Оваа Одлука  влегува во сила по 

објавувањето во “Службен гласник на 
општина Струмица”, а ќе се применува од 
денот на нејзиното донесување. 

 
 Бр.07-4488/1   Совет на општина Струмица 
 13.07.2009 год.               Претседател, 
 С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски  с.р. 

.......................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 5/02 ) и член 
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст ("Службен 
гласник на општина Струмица” број 5/06),  
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката   за означување 
условите и регулирање  на режимот на 
сообраќајот  на дел од улиците во град 

Струмица 
 
    1. Се објавува Одлуката   за 
означување условите и регулирање  на 
режимот на сообраќајот  на дел од улиците 
во град Струмица,  донесенa  на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 10.07.2009 година. 
 
   Бр. 08-4491/2                 Градоначалник 
  13.07.2009 год.        на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

............................ 
 259. 
 Согласно член 6 став 1 од Законот 
за безбедност на сообраќајот („ Сл. весник 
на РМ“ бр. 54/07) , и  член  36 од Законот за 
локална самоуправа (“Службен весник  на 
РМ” број 5/02 година) и член 20 став 1 точка 
10 од Статутот на општина Струмица – 
пречистан текст  (“Сл. гласник на општина  
Струмица” број  5/06 година),  Советот  на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 10.07.2009 година, донесе 

 
О   д  л  у  к  а 

за означување условите и регулирање  
на режимот на сообраќајот  на дел од 

улиците во град Струмица 
    

Член   1 
 Со оваа Одлука се означуват 
условите и регулира режимот на сообраќај 
на дел од улиците во град Струмица за 
сите видови возила. 

Член 2 
 Сите видови возила кои се движат 
по бул “Маршал Тито“ може да се паркират 

паралелно покрај десниот раб-ивичнак на  
бул “Маршал Тито“и во двата правци од 
кружен тек кон Глобал и обратно од 
семафорите кон кружен тек кај Телеком. 
 За бул “Ленинова“ сите возила кои 
се движат од спојот со ул “Маршал Тито“ 
кон спојот на ул “Климент Охридски“ кај 
бензинската пумпа и обратно од спојот на 
бул “Ленинова“ со ул.„11-ти Октомври“ кај 
градско зеленило до спојот со ул “Сандо 
Масев“ кај модна конфекција “Герас Цунев“ 

  
Член 3 

 Регулирањето на сообраќајот  на 
бул “Маршал Тито“ од кружен тек кон 
“Глобал“ се врши на следниот начин на 
почетокот од улица “Гоце Делчев“ се 
поставува столб со знак паркиралиште со 
табла паралено паркирање, на спојот бул 
“Маршал Тито“ со улица “Братство и 
Единство“ сообраќајот се регулира со столб 
со сообраќаен знак паркиралиште со табла 
паралелно  паркирање и обратно од 
семафорите со бул “Ленинова“ кон кружен 
тек сообраќајот се регулира со столб со 
сообраќаен знак паркиралиште со табла 
паралелно паркирање. 

 
Член  4 

 Регулирањето на сообраќајот на 
бул “Ленинова“ од спојот со ул “Маршал 
Тито“ кон улица “Климент Охридски“ се 
врши на сладниот начин: на почетокот на 
бул “Ленинова “се поставува столб со знак 
паркиралиште со табла паралелно 
паркирање кај Општински суд се поставува 
столб со знак паркиралиште за инвалидни 
лица за 2 коли, по семафорите кај “Глобал “ 
се поставува столб со знак  паркиралишта 
со табла паралелно паркирање, пред 
обележан пешачки премин се поставува 
столб со сообраќаен знак паркиралиште за 
инвалидни лица за 2 коли и по 
обележаниот пешачки премин пак се 
поставуваат истите знаци за 2 коли, за 
улица “ 4-ти Јули“ од бул. „Ленинова“ до ул 
“Васил Сурчев“ собраќајот се регулира со 
столб и сообраќаен знак забрана за 
запирање и паркирање во двата правци  и 
за улица „Васил Сурчев“ од ул. “ 4-ти Јули“ 
до кулата продолжува до спојот со ул 
“Братсво и Единство“ важи забраната за 
запирање и паркирање за подобро 
влегување и излегување од катната гаража 
на “Глобал“. На спојот на ул. “Васил 
Сурчев“ со  ул. “Братсво и Единство “ се 
поставува столб со знак забранет сообраќај 
во еден правец на почетокот на ул “4-ти 
Јули “ спој со ул. “Братсво и Единство“ кај 
Народна Техника се поставува сообраќаен 
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знак паркиралиште со табла паралелно 
паркирање на десната страна и дозволена 
насока на движење од ул. “Братсво и 
Единство“ кон ул “Васил Сурчев“,  а на 
делот  на ул “4-ти јули“ од ул “Васил 
Сурчев“ кон бул “Ленинова“ сообраќајот се 
одвива во двете насоки. 
 На почетокот на бул “Ленинова“ со 
“4-ти Јули“ сообраќајот се регулира со 
столб со сообракаен знак паркиралиште со 
табла паралелно паркирање, на спојот бул 
“Ленинова“ со 24-ти Октомври сообраќајот 
се регулира со сообраќаен знак 
паркиралиште со табла паралено 
паркирање, на спојот бул “Ленинова“ со ул 
“Јанко Цветинов“ кај АМД “Стрела“ се 
поставува столб со занак паркиралиште со 
табла паралелно паркирање, на спојот бул 
“Ленинова“ со ул “Браќа Миладинови“ се 
поставува столб со знак паркиралиште со 
табла паралелно паркирање и во обратен 
правец од спојот бул “Ленинова“  со „11-
Октомври“  кај градско зеленило 
сообраќајот се регулира со сообраќаен 
знакн паркиралиште со табла паралелно 
паркирање, на спојот бул “Ленинова“ со 
улица “Цветан Димов“ се поставува 
сообраќаен знак паркиралиште со табла 
паралелно паркирање на спојот бул 
“Ленинова“ со ул “24-ти Октомври“ се 
поставува столб со знак паркиралиште со 
табла паралелно паркирање, на спојот на  
ул. „Љуба Брашнарска“ со бул “Ленинова“ 
кај поранешна Виша земјоделска школа  се 
поставува знак паркиралиште со табла 
паралелно паркирање и на почетокот после 
семафорите кај малата пошта се поставува 
столб со знак паркиралиште со табла 
паралелно паркирање, на почетокот кај 
зградата на катрастарот се поставува столб 
со знак паркиралиште со табла паралелно 
паркирање. 

 
Член 5 

 
 Оваа Одлука има влегува во сила 
по денот на објавувањето во „Сл. гласник 
на општина Струмица“ 
 
Бр.07-4491/1    Совет на општина Струмица 
13.07.2009 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р.      

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ” број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица-пречистен текст (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 5/06), 

Градоначалникот на општина Струмица 
донесе 

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

продолжување на работното време  
на угостителските објекти во Општина 

Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
продолжување на  работното време на 
угостителските објекти во Општина 
Струмица, што Советот на општина 
Струмица ја  донесе на седницата одржана 
на 10.07.2009 година. 
 
      Бр. 08-4492/2              Градоначалник 
      13.07.2009 год.  на општина Струмица 
       С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................... 
  
 260. 
 Врз основа на член 23 став 2  од 
Законот за  угостителска дејност (“Сл. 
весник на РМ” бр. 62/04) и член 20 ст. 1 т. 
44 од Статутот на општина Струмица - 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” бр. 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
10.07.2009  година, донесе 

 
 О д л у к а 

продолжување за работното време на 
угостителските објекти во Општина 

Струмица 
 

Член 1 
 Работното време на угостителските 
објекти на подрачјето на  Општина 
Струмица утврдено во член 23 точките 1, 2, 
3, 4, 5 и 6 во Законот за угостителска 
дејност се продолжува за 1 час за периодот 
од стапување во сила на ова Одлука до 31 
август 2009 година.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави  во “ 
Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.07-4492/1   Совет на општина Струмица 
 13.07.2009 год.         Претседател, 
 С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на Општина 
Струмица - пречистен текст (Сл.гласник на 
општина Струмица бр.5/06), 
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Градоначалникот на Општина Струмица,   
донесе   

 
 Р е ш е н и е  

за објавување на  Програмата за измена и 
дополнување на  Програмата  за  уреду-

вање на градежното земјиште на 
подрачјето  на Општина Струмица  

за 2009 година   
 
 1. Се објавува  Програмата измена 
и дополнување на Програмата  за 

уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Струмица за 2009 
година, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица, одржана на 10.07.2009  
година. 
 
   Бр.08-4484/2            Градоначалник 
  13.07.2009 год.       на општина Струмица       
   С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 
........................... 

....................................................... 
 261. 
 Врз основа  на член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  (Службен гласник на општина Струмица број 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 10.07.2009 година, донесе         
 

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

земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2009 година 
 
 1. Со оваа Програма се врши за измена и дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2009 година ( „Сл. гласник  на 
општина Струмица” бр. 16/08) и тоа: 
 
 Во глава 6. Трошоци за уредување на градежното земјиште 
 
Во програма ФА  Уредување на градежно земјиште ( капитални трошоци) 
 Бројот „ 133.509.322,00” се заменува со бројот „ 127.881.013,00 “ 
под  
а) Изградба на улици и други инфраструктурни објекти 
Се бришат редните броеви:  
  4. Втор слој асфалт на ул. „ Тимо Тренчев” 
  9. Асфалтирање на ул. „ Љуба Брашнарска” 
10. Кружен тек мал на ул. „ Ленинова” и „24 Октомври” 
11. Кружен тек мал на ул. „  Маршал Тито” пред СОУ „ Никола Карев” 
12. Втор слој асфалт на ул. „ М.Х.Јасмин” од бр. 35 до 69 
13. Втор слој асфалт на ул. „ М.Х.Јасмин” преку ул. „ Браќа Миладинови” 
      до ул. „ Младинска” 
15. Втор слој асфалт на ул. „ Браќа Миладинови” од ул. „ Братство Единство”  
       до Симпо 
19. Втор слој асфалт на ул. „ Новопроектирана” 
23. Дооформување на ул. „ Васил Главинов” 
24. Поврзување на ул. „ Народен Фронт” со ул. „Никола Тесла” 
26. Дооформување на ул. „ 8 Март” 
27. Поплочување на џеб на ул. „ 22 Декември” 
28. Пробивање на ул. „ Атанас Нивичански” до ул. „ 5 Ноември” 
31. Асфалтирање на ул. „ Бошко Буха” 
36. Пробивање и поврзување  на ул. „Охридска” со ул. „5 Ноември” 
38. Асфалтирање на џеб на бул. „ Маршал Тито” кај Орка 
42. Изработка на простор за канти за смет на главни улици 
45. Пробивање и бетонирање на ул. „ Пиринска” 
55. Изведба на нови семафори 
61. Поплочување со бекатон плочки на  џеб на ул. „Крушевска Република“ кај слаткарница 
“Кандит“ 
65. Втор слој асфалт на ул. „ Ката Поцкова” 
 
 А редните броеви: 
„ 5, 6, 7  и  8 “  стануват „ 4, 5, 6, и 7” ;    „ 14”  станува „ 8”;     „ 16, 17 и 18 “  стануват  
 „ 9, 10 и 11”;       „ 20, 21 и 22  “  стануват  „ 12, 13 и 14  
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„  25 “  станува „  15 “;  „  29 “  станува „  16 “;  „ 30 “  станува „  17 “;  „ 32, 33, 34 и 35  “  стануват „  
18, 19, 20 и 21 “;  „  37 “  станува „  22 “;  „  39, 40, 41  “  стануват „  23, 24 и 25 “;  „  43  и 44 “  
станува „  26 и 27  „  46, 47 , 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 “  стануват „  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 
36 “;  „  56, 57, 58, 59, 60,  62, 63 и  64 “  стануват „  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, и 44 “; 
 
По реден број 44 се додават  пет нови редни броеви и тоа: 
45. Бетонирање на ул. „ Неретва“. 
46. Втор слој на асфалт на ул. „ Првомајска” 
47. Асфалтирање на улица кон турската гробишта. 
48.Реконструкција на Дом на културата во Куклиш 
49. Реконструкција на Дом на културата во Костурино 
 
Во „ СЕ ВКУПНО” бројот „ 93.550.000,00” се заменува со бројот „ 85.295.441,оо”   
под  
б) Изградба на тротоари  
Се бришат редните броеви:  
  3. Тротоар на бул. „ Гоце Делчев” – двете страни 
  4. Тротоар на ул. „ Невена Стојкова” 
  5. Тротоар на ул. „ Ѓерас Цунев” 
14. Тротоар на ул. „ Ж. На фашизмот” од ул. „ 24 Октомври до после Црвен  
       Крст 
16. Тротоар на ул. „ Јанко Цветинов” од ул.„Браќа Миладинови” до траншпед 
22. Тротоар на ул. „  Панче Пешев” од ул.„ Младинска” до ул. „ К. Охридски” 
25. Тротоар на ул. „ Балканска” од фонтана  до ул. „ дрварска” – левата страна 
28. Тротоар кај Агроберза 
29. Тротоар на лева страна  на ул. „ 11 Септември” 
38. Тротоар на ул. „ Димитар Влахов “ 
39. Тротоар на ул. „  Страшо Пинџур” 
40. Тротоар на ул. „ Први Мај” 
41. Тротоар на ул. „ Дебарска” 
42. Тротоар на ул. „ Младинска “ 
А редните броеви: 
„   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13  “  стануват „  3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 “;    „  15 “  станува 
 „  10 “;   „  17, 18, 19, 20 и 21 “  стануват „  10, 11, 12, 13 и  14 “;  „ 23 и 24 “  станува „ 15 и 16 “;  
„26 и 27 “  станува „ 17 и 18 “;    „ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37”  стануват „ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 и 26”. 
 По реден број 26 се додава: 
 27.  Поплочување со бекатон плочки на  џеб на ул. „Крушевска Република“ кај 
слаткарница “Кандит“. 
Во „ СЕ ВКУПНО” бројот „ 27.464.000,00” се заменува со бројот „ 32.090.250,оо”   
Под  
в) Расчистување на имотно правни односи 
Се бришаат редните броеви: 

1. ИПО за ул. „ Љуба Бршнарска” 
2. ИПО за куќа на ул. „ Атанас Нивичански” 
3. ИПО за пробивање на ул. „ Орце Николов” со ул. „ Мирче Ацев” 

А редните броеви: 
“ 4 и 5” стануват „ 1 и 2” 
Во „ СЕ ВКУПНО”  
        бројот „  12.495.322,00” се заменува со бројот „ 10.495.322,оо”   
Во  „ СЕ ВКУПНО: ФА , а), б) и в) “  
          бројот „ 133.509.322,00” се заменува со бројот  „127.881.013 ,00 “. 
 
 Во програма ФД. Уредување на простор во руални подрачја  
                                         ( капитални трошоци)  
 Редниот број „ 3. Прошираување на гробиштата  во Баница“ се брише 
 А редните броеви: 
 „ 4, 5, 6 и 7” стануваат „ 3, 4, 5 и 6” 
 Во „ СЕ ВКУПНО”  
         бројот „  2.000.000,00” се заменува со бројот „1.700.000,оо”   
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 Во програмата Ј2. Одводнување и прочистување на отпадните води 
 
Во „ СЕ ВКУПНО”  
        бројот „  1.400.000,00” се заменува со бројот „ 1.029.122,оо”   
 
 Во програмата ЈА . Изградба на јавно осветлување 
Се бришат редните броеви:  
11. Улично осветлување на ул. „ Браќа Миладинови” од  
       ул. „ Б. Единство “ до ул. „ Панче Пешев” 
12. Улично осветлување кај Агро берза 
13. Улично осветлување на ул. „ Климент Охридски” – втор дел 
14. Улично осветлување на ул. „ Новопроектирана”  
По редниот број 10 се додават два нови редни броја и тоа: 
11. Осветлување на игралиште во Вељуса 
12. Осветлување на игралиште во Градско Балдовци  
Во „ СЕ ВКУПНО”  
        бројот „  10.450.000,00” се заменува со бројот „ 3.935.000,оо”   
 
 Во програмата ЈГ. Изградба на системи за водоснабдување 
 Се бришат редните броеви: 

4. Поправка на водовод во Попчево 
6. Поправка на водовод во Раборци” 
А редните  броеви: 
„ 6 “ станува „ 4”, „ 7” станува „ 5” 

 Во „ СЕ ВКУПНО”  
        бројот „  10.240.000,00” се заменува со бројот „ 8.940.000,оо”   

 
Во програмата ЈИ. Изградба на системи за одводнување  
                                и прочистување на води 
 Се бришат редните броеви: 
3. Одводна цевка Ф1000 од ул. „ Младинска” од бр. 60 до крај 
9. Подигање и спуштање на шахти 
 А редните броеви: 
„ 4, 5, 6 , 7 и 8” стануваат „ 3, 4, 5,   6 и 7 “ ; „ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20” 
стануваат „  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16 , 17 И 18 “  
По редниот број 18 се додават два нови броеви: 
19. Проект за канализација  Костурино 
20 . Учество за повраќај на средства за донација  Агроберза 

 Во „ СЕ ВКУПНО”  
        бројот „  25.830.000,00” се заменува со бројот „  46.908.233,оо”   

 
 Во програмата ЈМ. Паркови и зеленила 
                                            ( капитални трошкови) 
Во „ СЕ ВКУПНО”  
        бројот „  2.590.000,00 “ се заменува со бројот „ 2.452.400,00”   
 
 Во програмата  ЈН. Урбана опрема ( капитални трошоци) 
Се брише редниот број 3. Пречки за забрана за паркирање 
Во „ СЕ ВКУПНО”  
        бројот „  900.000,00 “ се заменува со бројот „ 460.000,00”   
 

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Р: 
 
1. Ф2. Уредување на градежното земјиште ( рушење на објекти)                     500.000,оо 
 
2. ФА а)б)в)  Уредување на градежно земјиште ( капитални трошоци)    127.881.013 ,00 
 
3. ФД. Уредување на простор во руални подрачја ( капитални трошоци)    1.700.000,00   
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4. Ј2. Одводнување и прочистување на отпадните води                               1.029.122,00 
 
5. Ј4. Јавна чистота                                                                                            8.250.000,00    
       
6. Ј7. Одржување и користење на паркови и зеленила                                   1.000.000,00 
 
7. ЈА Изградба на јавно осветлување                                                                3.935.000,00 
 
8. ЈГ. Изградба на системи за водоснабдување                                               8.940.000,00 
 
9. ЈИ. Изградба на системи за одводнување и прочистување на води       46.908.233,00 
 
10. ЈМ. Паркови и зеленила ( капитални трошоци)                                         2.452.400,00 
11. ЈН. Урбана опрема ( капитални трошоци)                                                     460.000,00 
 
      Се вкупно:     ......................................................................                      203.055.768,00 
 
 
 2. Оваа Програма  влегува во сила  по објавувањето во  „Сл. гласник на општина Струмица“ 
 

  Бр. 07 - 4484/1                                                    Совет на општина Струмица 
13.07. 2009 год.                                                               Претседател, 
 С т р у м и ц а                                                         Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на Општина 
Струмица - пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
градоначалникот на oпштина Струмица  
донесе   

 
 Р е ш е н и е  

за објавување на  Програмата  за измена и 
дополнување на Годишната Програмата за 
изградба реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта  и улици на 
територијата  на Општина Струмица за 

2009 година 
 

 Се објавува, Програмата за измена 
и дополнување на Годишната програма за 
изградба реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта  и улици на 

територијата  на Општина Струмица за 
2009 година,   донесена на седница на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
10.07.2009  година. 
 
   Бр.08-4485/2               Градоначалник 
  13.07.2009 год.     на општина Струмица       
  С т р у м и ц а              Зоран Заев   с.р. 

............... 
   262.                                    
  
 
 Врз основа  на член 20 став 1 точка 
12 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст  („Сл. гласник на општина 
Струмица“ број 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
10.07.2009 година,  донесе  
       

                           
                                               

 П  р  о  г  р  а  м  а 
за измена и дополнување на Годишната програма за изградба 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта  и улици 
на територијата  на Општина Струмица за 2009 година 

 
 1. Со оваа Програма се врши  измена и дополнување на Годишната програма за 
изградба,  реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта  и улици на 
територијата  на Општина Струмица за 2009 година („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 
16/08) и тоа: 
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 Во програма ЈД. Изградба и реконструкција на 
                                       локалните патишта  и улици 
 
 Се бришат редните броеви: 
            2. Тротоар во Куклиш 
         18. Улица во Вељуса  кон  излезот за Седларци , Зурапова чешма 
 
 А редните броеви: 
 „ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17“ стануват „ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 и 16“  редните броеви: “19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  27,  28, 29 и 30“ стануват „ 17, 
18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  и 28“ 
 По редниот број 28 се додават четири нови броеви и тоа: 
 29. Танпонирање на улица во Добрејци 
 30. улица во Дабиле од бр. 198 до бр. 210 
 31. Улица Дабиле  кај конзервната фабрика 
 32. Тампонирање на улица во Костурино  во должина од 200 метра,  
      позади Домот на Културата 
Во „ СЕ ВКУПНО“ бројот „ 23.135.000,00“ се заменува со бројот „22.201.684,00“   
 
 Во програмата Ј6. Одржување и заштита на локалните патишта и улици и 
регулирање на режимот на сообраќај 
 
 Во „ СЕ ВКУПНО“ бројот „ 5.890.000,00“ се заменува со бројот „5.570.000,00“   
 
 2. Оваа Програма влегува во сила по денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Срумица“. 
 
      Бр. 07 - 4485/1                                            Совет на општина Струмица 
     13.07. 2009 год.                                                  Претседател, 
     С т р у м и ц а                                               Марјан Даскаловски с.р 
                                      ................................................................... 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на Општина 
Струмица - пречистен текст („Сл.гласник на 
општина Струмица“ бр.5/06), 
градоначалникот на Општина Струмица  
донесе   

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

дополнување на Годишната Програма за  
изработка на урбанистички планови  на 

подрачјето    на Општина Струмица за 2009 
година 

 Се објавува Програмата  за  
дополнување на Годишната Програма за  
изработка на урбанистички планови  на 
подрачјето    на Општина Струмица за 2009 
година,   донесена на седница на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
10.07.2009  година. 
 
   Бр.08-4486/2             Градоначалник 
  13.07.2009 год.       на општина Струмица       
  С т р у м и ц а             Зоран Заев  с.р. 
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 Врз основа  на член 20  од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
број 5/06), Советот на општина Струмица 
на седницата одржана на 10.07.2009 
година, донесе         

 
П р о г р а м а 

за  дополнување на Годишната програма 
за  изработка на урбанистички планови  
на подрачјето   на Општина Струмица за 

2009 година 
 

 1. Со оваа  Програма за  
дополнување на Годишната програма за  
изработка на урбанистички планови  на 
подрачјето    на Општина Струмица за 2009 
година ( „Сл. гласник  на општина 
Струмица“ бр. 16/08, 7/2009, 11/2009  и 
13/2009)  се дополнува Годишната 
Програма за  изработка на урбанистички 
планови  на подрачјето    на Општина 
Струмица за 2009 година и тоа: 
 По редниот број „30“  се додава нов 
број „31“ кој гласи: „  Блок 41/2“. 
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 2. Оваа Програма влегува во сила 
по денот на објавувањето во „Сл. гласник 
на општина Струмица“. 
 
  Бр.07-4486/1  Совет на општина Струмица 
 13.07. 2009 год.          Претседател, 
 С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на Општина 
Струмица - пречистен текст (Сл.гласник на 
општина Струмица бр.5/06), градона-
чалникот на Општина Струмица  донесе   

 
 Р е ш е н и е  

за објавување на  Програмата за измена  
на  Програма за одржување на јавното 

осветлување  на подрачјето   на Општина 
Струмица за 2009 година 

 
 
 Се објавува Програма за измена  на  
Програмата  за одржување на јавното 
осветлување  на подрачјето   на Општина 
Струмица за 2009 година, донесена на 
седница на Советот на општина Струмица, 
одржана на 10.07.2009  година. 
 
      Бр.08-4487/2           Градоначалник 
     13.07.2009 год.    на општина Струмица       
     С т р у м и ц а          Зоран Заев   с.р.      

..................... 
                  
  
  
 264.   
                           
 Врз основа  на член 20 точка 13  од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ број 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
10.07.2009 година, донесе         

 
 

 П р о г р а м а  
за измена  на  Програмата за одржување 
на јавното осветлување на подрачјето   
на Општина Струмица за 2009 година 

 
 1. Со оваа Програма се врши  
измена  на Програма за одржување на 
јавното осветлување  на подрачјето   на 
Општина Струмица за 2009 година   („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 16/08) и 
тоа: 

  
Во делот: 
 
 -За тековната потрошувачка на 
електричната енергија бројот 
„12.000.000,00“  се заменува со бројот 
„11.881.415,00“ . 
 -За одржување на исталациите:  
  бројот „3.800.000,00“  се заменува со 
бројот „ 3.918.585,00“ 
  
 2. Оваа Програма влегува во сила 
по денот на објавувањето во „Сл. гласник 
на општина Срумица“. 
 
 
 Бр.07-4487/1  Совет на општина Струмица 
 13.07. 2009 год.           Претседател, 
 С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

 
……………………………. 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на Општина 
Струмица - пречистен текст (Сл.гласник на 
општина Струмица бр.5/06), 
градоначалникот на Општина Струмица  
донесе   

 
 Р е ш е н и е  

за објавување на  Заклучокот за 
утврдување на Нацрт -  Детален 

урбанистички  план  за дел од Блок  12  
од град Струмица 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт -  Детален 
урбанистички  план  за дел од Блок  12 од 
град Струмица,   донесен на седница на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
10.07.2009  година. 
 
 
   Бр.08-4489/2     Градоначалник 
  13.07.2009 год.       на општина Струмица       
  С т р у м и ц а     Зоран Заев  с. р.    

 
 265. 
  
 Врз основа на член 24 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ 24/08) 
и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица “ бр. 5/06),  
Советот на општина Струмица на 
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седницата одржана на  10.07.2009 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за утврдување на Нацрт -  Детален 

урбанистички  план  за дел од Блок  12 
од град Струмица 

 
 1.   Се утврдува  Нацрт – 
Деталениот    урбанистички  план  за дел 
од Блок 12  од град Струмица со граничен 
опфат и тоа: 
 Помеѓу ул. „Балканска“,  „Дрварска“, 
„Цар Самоил“ и  „Гоце Делчев“ 
 2.  Нацрт  - Деталниот  урбани-
стички  план за дел од Блок  12 од град 
Струмица е изработен од „ ИН-ПУМА “ ДОО  
Скопје    и содржи: 
-текстуален дел 
-графички приказ. 
 3.  Овој Заклучок влегува во сила по 
денот на објавувањето во “Сл.гласник на 
општина Струмица”. 
 
  Бр.07- 4489/1 Совет на општина Струмица 
 13.07. 2009 год.       Претседател, 
 С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за процена на штета од 
природнанепогода – земјотреси  на 
подрачјето на општина Струмица 

 во периодот  мај - јуни  2009 година 
 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за процена на 
 

 штета од природна непогода – земјотреси  
на подрачјето на општина Струмица  во 
периодот мај - јуни 2009 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 10.07.2009 година. 
 
 
Бр. 08-4490/2          Градоначалник 
13.07.2008 год.        на општина Струмица 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

..................... 
 266. 
 Врз основа на член 101 од Законот 
за изменување и дополнување на  Законот 
за заштита и спасување (“Службен весник 
на РМ” број 86/08 год.) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица (“Службен 
гласник на општина  Струмица” број 5/06 – 
пречистен текст), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на ден  
10.07.2009 година,  донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување  на Извештајот за процена 

на штета од природна непогода -   
земјотреси   на  подрачјето на Општина 
Струмица  во периодот мај - јуни  2009  

година 
 

 1. Се усвојува  Извештајот за 
процена на штета од природни непогоди –  
земјотреси на подрачјето на Општина 
Струмица  во периодот  мај – јуни  2009  
година.  
   2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето  во “Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-4490/1    Совет на општина Струмица 
13.07.2008 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________ 

 
_____________________________________ 
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