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Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локалната 
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 

утврдување на приоритетни локални 
патни правци во Општина Струмица 

 
              1. Се објавува  Одлуката за 
утврдување на приоритетни  локални 
патни правци во Општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
30.06.2010 година. 
 
    Бр.08-3963/2               Градоначалник 
    30.06.2010 год.   на општина Струмица 
    С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

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

 
  

97. 
 

    Врз основа на член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02 ) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
30.06.2010 година, донесе 
 

 
О  д  л  у  к  а 

за утврдување на приоритетни локални 
патни правци во Општина Струмица 

 
 

Член 1 
 

Во Општина Струмица  се утврдува 
приоритетна потреба за  изградба и 
реконструкција на следните локални патни 
правци: 

1. Изградба на локален пат с. 
Муртино – с. Свидовица;  

2. Изградба на локален пат с. Водоча 
– Брана Водоча; 

3. Изградба на локален пат – Спој Р 
604 - с. Три Води; и  

4. Реконструкција на локален пат – 
Спој М6 – Сачево.  
 

Член 2 
 Приоритетната листа   на локални патни 
правци  се утврдува  за  аплицирање   со 
проекти за   финансирање  од фондовите на 
Европската банка за обнова и развој (ЕБОР)  
преку  проектот „Рехабилитација и 
подобрување на локалните патишта“. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица“. 
 
   Бр.07-3963/1  Совет на општина Струмица 
   30.06.2010 год.         Претседател, 
   С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
........................................ 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната 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 

спроведување јавен повик за давање 
право на изградба на нови објекти за 

дистрибуција на природен гас 
 
     1. Се објавува Одлуката за 
спроведување јавен повик за давање 
право на изградба на нови објекти за 
дистрибуција на природен гас, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.06.2010 година. 
 
 Бр.08-3964/2             Градоначалник 
30.06.2010 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

............................. 
  98. 

Врз основа на член 61 став 2 од 
Законот за енергетика („Сл. весник на 
РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст  („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 30.06.2010 година, донесе 

 
О д л у к а 

за спроведување јавен повик за 
давање право на изградба на нови 
објекти за дистрибуција на природен 

гас 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува 

потребата од спроведување јавен повик 
за давање право на изградба на нови 
објекти за дистрибуција на природен гас 
на подрачјето на Општина Струмица.  

 
Член 2 

Јавниот повик и постапката за 
избор на носител на правото за изградба 
на нови објекти за дистрибуција на 
природен гас на подрачјето на Општина 
Струмица ќе ја спроведе Градона-
чалникот на Општина Струмица во 
согласност со Законот за енергетика и 
другите прописи кои ги уредуваат 
прашања од областа на енергетиката.  

 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Струмица“. 

 
Бр.07-3964/1  Совет на општина Струмица 
30.06.2010 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  („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 Одлуката за прифаќање на 
проектот за изградба на „Амфитеатар – летна 

сцена“ 
 
          1.Се објавува  Одлуката за прифаќање 
на проектот за изградба на  „Амфитеатар – 
летна сцена, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.06.2010 година. 
 
   Бр.08-3965/2             Градоначалник 
   30.06.2010 год.      на општина   Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

  99. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа  („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица - пречистен текст („Сл.гласник на 
општина Струмица“ бр.5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
30.06.2010 година, донесе   

 
  О д л у к а  

за прифаќање на проект за изградба 
 на „Амфитеатар-летна сцена“ 

 
Член 1 

 
Се прифаќа проектот произлезен од 

„Форумот на заедницата“ за изградба на 
“Амфитеатар - летна сцена“. 
 

Член 2 
 

Издрадбата ќе биде финансирана  од 
Шваjцарската агенција за развој  преку 
имплементаторот ФИООМ и Општина 
Струмица во износ од 6.000.000,оо денари. 
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Член 3 
Објектот ќе биде лоциран во 

Градскиот парк – Струмица  со површина  
од   300,5 м2  на земјиште,   со корисничко 
право на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.    

 
Член 4 

По завршувањето,  објектот ќе 
биде предаден на управување   на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица. 
 

Член 5 
 

Целокупната документација  за 
изградба на објектот да гласи на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица. 

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-3965/1 Совет на општина Струмица 
30.06.2010 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 
(„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“ бр. 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 

 
          1. Се објавува Одлуката за 
продолжување на  работното време на 
угостителските објекти, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.06.2010 година. 
 
Бр.08-3966/2            Градоначалник 
30.06.2010 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.................................. 
   
 100. 
 
  Врз основа на член 23 став 2 од 
Законот за угостителска дејност („Сл. 
весник на РМ“ бр. 62/04 и 89/08) и член 20 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Сл. гласник на општина 

Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
30.06.2010 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
 за продолжување на работното време 

 на угостителските објекти 
 

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 оваа Одлука до 31 
август 2010  година.  
 Угостителските објекти за брза храна 
(сендвичари) можат да работат до 01,00 
часот во зимскиот  период , односно до 02,00 
часот во летниот период, а во деновите петок 
и сабота, спроти празнични денови и 
празнични денови до 05,00 часот. 
 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила  по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 

 
Бр.07-3966/1 Совет на општина Струмица 
30.06.2010 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 („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 утврдување на 

потребата од изработка на локални  
урбанистички плански документации на 

подрачјето на општина Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за утврдување на 
потребата од изработка на локални  
урбанистички плански  документации на 
подрачјето на општина Струмица, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.06.2010 година. 
 
  Бр.08-3969/2             Градоначалник 
  30.06.2010 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

............................... 
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101. 
    Врз основа на член 50-а од Законот 
за изменување и дополнување на 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 91/09) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл.гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.06.2010 година, донесе 
      
      
    

О д л у к а 
за утврдување на потребата од  изработка 

на локални урбанистички плански 
документации на подрачјето на општина 

Струмица 
 

Член 1 
Се утврдува потребата од 

изработување на урбанистичка планска 
документација на подрачјето на општина 
Струмица за уредување и користење на 
просторот за следнaта  катастарски и 
градежни  парцели: 

 
 р.б. Катастарска/градежна 

парцела 
Подносител на 
иницијатива 

 

1 КП 1852 КО Струмица Божидар Милановиќ  самоинвестирање 
2 КП 820 КО Дабиле “ЕКО ИНОС” дооел 

Скопје 
самоинвестирање 

3 КП 7358/1,7358/3 и 7358/9 
КО Струмица 

 
Крстев Горан 

 
самоинвестирање 

4 КП 2274 КО Струмица Цветанов Ѓорги самоинвестирање 
5 КП 508 КО Струмица Костов Ѓорги самоинвестирање 
6 КП 1836 КО Струмица Тасева Борјанка самоинвестирање 
7 КП 3127 КО Куклиш Андоновски Огњан самоинвестирање 
8 КП 1238 и КП 1239  

КО Струмица 
 
Васе Витанов 

 
самоинвестирање 

 
 

Член 2 
 

         Одлуката за изработка на локални 
урбанистички плански документации на 
подрачјето на општина Струмица, 
претставува основа за изработка и 
донесување на локална урбанистичка 
планска документација со која се врши  
уредување на просторот со 
определување на  градежна парцела во и 
вон плански опфат, како и уредување и 
користење на просторот во рамките на 
формирана градежна парцела, за градби 
утврдени со закон како градби од трета, 
четврта и петта категорија, а заради 
реализација на инвестициски проекти од 
значење на општината. 

 
Член 3 

      По утврдувањето на потребите 
од изработување на урбанистичка 
планска документација  за уредување и 
користење на просторот, истата треба да 
биде одобрена од Градоначалникот на 
општина Струмица. 

 
Член 4 

         Средства за изработка на ЛУПД ќе 
се обезбедат со самоинвестирање.  

 
Член 5 

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

 
Бр.07-3969/1   Совет на општина Струмица 

   30.06.2010 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 („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 утврдување 
на Нацрт - Деталниот урбанистички план за 
Блок 36 и дел од Блок   37 (касарна „11 

Октомври“) во град Струмица 
 
          1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт – Деталниот 
урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 
37 (касарна „11 Октомври“)  во град 
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Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на  30.06.2010 година. 
 
Бр.08-3966/2        Градоначалник 
30.06.2010 год.   на општина Струмица 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 
102. 
 
Врз основа на член 24 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
– пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 
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 седницата одржана на 
30.06.2010 година, донесе 
                                                

З а к л у ч о к 
за утврдување на Нацрт - Деталниот 
урбанистички план  за Блок 36 и дел 
од Блок 37 (касарна „ 11 Октомври“)   

во град Струмица 
 

Член 1 
Се утврдува Нацрт- Деталниот 

урбанистички   план   за  Блок 36 и дел од 
Блок 37  (касарна „11 Октомври“)  во град 
Струмица со површина од 39,50 ха и 
граничен опфат помеѓу улиците: „ Никола 
Тесла“,  „ 11 Октомври“, „ Моша Пијаде“, 
„Ѓуро Салај“ и поројот „Св. Илија“ 
изработен од Друштвото за просторни и 
урбанистички планови, инжинеринг и 
друго  „Урбан“ ДОО  Штип кој содржи: 

 
- Текстуален дел 
- Графички  приказ 

 
Член 2 

  Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-3966/1 Совет на општина Струмица 
30.06.2010 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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02) 
и член 39 став1 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 утврдување 
на Нацрт – Деталниот урбанистички план за 

Блок 42 УЕ 5 во град Струмица 
 

 1. Се објавува Заклучокот за утврдување 
на Нацрт -  Деталниот урбанистички план за 
Блок 42 УЕ 5 во град Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на  30.06.2010 година. 
 
Бр.08-3968/2           Градоначалник 
30.06.2010 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................... 
  103. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 
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 седницата 
одржана на 30.06.2010 година, донесе 

З а к л у ч о к 
за  утврдување на Нацрт-  Деталниот 
урбанистички план за Блок 42  УЕ 5 во 

град Струмица 
 

Член 1 
Се утврдува  Нацрт -  Деталниот 

урбанистички план за Блок 42 во град 
Струмица,  со површина од 30,7 ха и 
граничен опфат: 

на исток –  границата оди по осовина 
на регионален пат Р 610 Струмица- Василево 
( дел од ул. „ Климент Охридски“) 

-на запад  -  границата оди по 
осовина на магистрален пат М6 Струмица-
Штип (Односно магистрална улица 15 А 
согласно Генералниот урбанистички план) 

- на север – границата оди по 
осовината на новопланираната улица број 2 
согласно Генералниот урбанистички план 
(односно до границата на урбаниот опфат) 
изработен од  „СТАН арт“ ДОО   Куманово  и 
содржи: 

- текстуален дел 
- графички  приказ 

 
Член 2 

  Овој Заклучок  влегува во сила  со 
денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица“. 
 
 Бр. 07-3968/1  Совет на општина Струмица 
 30.06.2010 год.       Претседател, 
 С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски с.р. 

......................... 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната 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 давање 
согласност на Извештајот за  работата со 
финансовиот извештај, на ЈП „Парки-
ралишта – Струмица“ за 2009 година 

 
            1.Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Извештајот  за 
работата со финансовиот извештај на ЈП 
„Паркиралишта – Струмица“ за 2009 
година,  донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.06.2010 година. 
 
Бр.08-3970/2        Градоначалник 
30.06.2010 год.  на општина Струмица 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

.......................... 
  104. 

Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл.весник на 
РМ“ бр.38/96) и член 20 став 1 точка 31 
од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
30.06.2010 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање согласност на Извештајот за 
работа со финансовиот извештај на  

ЈП „Паркиралишта -Струмица“  
за 2009 година 

 
 1. Се дава согласност на Извештајот за 
работа со финансовиот извештај на ЈП 
„Паркиралишта - Струмица“ за 2009 
година, усвоен од Управниот одбор на 
ова претпријатие, со Одлука 02-88/1 од 
22.06.2010 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.02-3970/1 Совет на општина Струмица 
30.06.2010 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

   105. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 
весник на РМ“ број 51/05 и 91/09 ) и член 39 
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 организирање на јавна анкета по Нацрт-
Деталниот  урбанистички план  за  Блок  

36 и дел од Блок 37   (касарна „11 
Октомври“)   во град Струмица 

 
 

1. Се организира јавна анкета по  
Нацрт – Деталниот урбанистички план за   
Блок 36 и  дел од Блок 37  (касарна „11 
Октомври“)   во град Струмица,  со     
граничен    опфат    помеѓу    улиците   
„Никола Тесла“,  „11 Октомври“,  „Моша 
Пијаде“,   „Ѓуро Салај “  и    порој  „Св. Илија“ 
со површина од 39,50 ха. 

 
2. Решението за организирање 

јавната анкета ќе биде објавено на огласната 
табла на Општина Струмица, Секторот за 
урбанизам и  комунални работи, ВЕБ 
страницата на Општина Струмица, “Службен 
гласник на општина Струмица” и средствата 
за јавно информирање. 

 
3. Јавната анкета ќе трае 10 работни  

денови  од објавувањето на Решението. 
 
4. Нацрт - Деталниот    урбанистички    

план   за   Блок 36 и  дел од Блок 37  (касарна 
„11 Октомври“)   во град Струмица ќе биде 
изложен во просториите на Секторот за 
урбанизам и комунални работи  ул. 
„Ленинова”  бб во соба број 3. 

 
5. Заинтересираните граѓани и 

правни лица во предвидениот рок на анкетни 
листови ќе можат да ги дадат своите 
забелешки. 

 
6. Ова Решение влегува во сила од 

денот на донесувањето и ќе се објави во ”Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
    Бр. 08-3966 /2               Градоначалник 
    30.06.2009 год.     на општина Струмица  
    С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

............................... 
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106. 
 
Врз основа на член 24 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(“Сл. весник на РМ” број 51/05 и 91/09) и 
член 39 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 организирање на јавна презентација 
по Нацрт-Деталниот  урбанистички 
план  за  Блок  36 и дел од Блок 37  
(касарна „11 Октомври“)   во град 

Струмица 
 
 
 
  1. Се  организира  јавна  презентација  
по  Нацрт – Деталниот урбанистички план 
за   Блок 36 и  дел од Блок 37  ( касарна 
„11 Октомври“)   во град Струмица со     
граничен    опфат    помеѓу    улиците   
„Никола Тесла “ ,  „11 Октомври “, „Моша 
Пијаде“,   „Ѓуро Салај“ и порој „ Св. Илија“ 
со површина од 39,50 ха. 
 
 

2. Решението за организирање 
јавната презентација ќе биде објавено на 
огласната табла на Општина Струмица, 
Секторот за урбанизам и комунални 
работи, ВЕБ страницата на Општина 
Струмица, “Сл. гласник на општина 
Струмица” и средствата за јавно 
информирање . 

 
3. Јавната презентација ќе се 

одржи на ден  07.07.2010 година во 11,30 
часот во просториите на Дом на АРМ 
Струмица.  

 
 
4. Ова Решение влегува во сила 

со денот на донесувањето, а ќе се објави 
во “Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
  Бр. 08-3966/3           Градоначалник 
 30.06.2010 год.   на општина Струмица  
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

 
 
 

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

 
 

107. 
 
Врз основа на член 24 точка 5 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05) и 
член 39 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 именување на Комисија за спрове-

дување на јавната презентација  и јавна 
анкета  по  Нацрт–Деталниот урбани-

стички план за   Блок 36 и  дел од Блок 37  
(касарна „11 Октомври“)   во град 

Струмица  
 

1. За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна акета по  Нацрт - Деталниот 
урбанистички план за   Блок 36 и  дел од 
Блок 37  ( касарна „11 Октомври“)   во град 
Струмица со     граничен    опфат    помеѓу    
улиците   „Никола Тесла“,  „11 Октомври“,  
„Моша Пијаде“,  „Ѓуро Салај“ и порој „Св. 
Илија“ со површина од 39,50 ха,  ги 
именувам: 
 

- Стојан Динев – раководител на 
Секторот за урбанизам и  комунални 
работи;    

                          
- Илија Шалев  – претставник на 

изготвувачот на Нацрт - Планот;  
 
- Александар Цицимов – дипломиран 

архитект надворешен член.  
 
 

2.  Се задолжува Комисијата да ја 
спроведе јавната презентација на ден 
07.07.2010  година во 11,30 часот во 
просториите на Дом на АРМ – Струмица, а 
јавната анкета во рок од 10 работни дена од 
денот на објавувањето на  Решението  за 
организирање јавна анкета. 

 
3.  Ова Решение влегува во сила со 

денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
    Бр.08-3966/4                Градоначалник 
    30.06.2010 год.       на општина Струмица  
    С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

 
 
 

.................................... 
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  108. 
 
  Врз основа на член 24 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл. весник на РМ “ број 
51/05 и 91/09 ) и член 39 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 организирање на јавна анкета по 

Нацрт-  Деталниот  урбанистички план 
за Блок 42 во град Струмица 

 
 

1. Се организира јавна анкета по   
Нацрт -  Деталниот урбанистички план за 
Блок 42 во град Струмица е со површина 
од 30,7 ха и граничен опфат: 

 
- на исток –  границата оди по 

осовина на регионален пат Р610 
Струмица - Василево (дел од ул. „ 
Климент Охридски“) 

- на запад  -  границата оди по 
осовина на магистрален пат М6 Струмица 
– Штип (Односно магистрална улица 15 А 
согласно Генералниот урбанистички 
план) 

-на север – границата оди по 
осовината на новопланираната улица 
број 2 согласно Генералниот 
урбанистички план (односно до границата 
на урбаниот опфат). 

 
 
 
2. Решението за организирање 

јавната анкета ќе биде објавено на 
огласната табла на Општина Струмица, 
Секторот за урбанизам и  комунални 
работи, ВЕБ страницата на Општина 
Струмица, “Службен гласник на општина 
Струмица” и средствата за јавно 
информирање. 

 
3. Јавната анкета ќе трае 10 

работни  денови  од објавувањето на 
Решението. 

 
4. Нацрт -  Деталниот 

урбанистички план за Блок 42 во град 
Струмица ќе биде изложен во 
просториите на Секторот за урбанизам и 
комунални работи  ул. ”Ленинова” во соба 
број 3.  

 
5. Заинтересираните граѓани и 

правни лица во предвидениот рок на 

анкетни листови ќе можат да ги дадат своите 
забелешки. 

 
6. Ова Решение влегува во сила од 

денот на донесувањето и ќе се објави во 
„Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
 
       Бр.08-3968/2             Градоначалник 
       01.07.2009 год.    на општина Струмица  
       С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

109. 
 
Врз основа на член 24 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(“Сл. весник на РМ” број 51/05 и 91/09) и член 
39 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 организирање на јавна презентација по  
Нацрт -  Деталниот урбанистички план за 

Блок 42 во град Струмица 
 

 1. Се  организира  јавна  
презентација  по  Нацрт -  Деталниот 
урбанистички план за Блок 42 во град 
Струмица,  со површина од 30,7 ха и 
граничен опфат: 

 
- на исток –  границата оди по 

осовина на регионален пат Р610 Струмица- 
Василево ( дел од ул. „ Климент Охридски“) 

 
- на запад  -  границата оди по 

осовина на магистрален пат М6 Струмица-
Штип (Односно магистрална улица 15 А 
согласно Генералниот урбанистички план) 

 
- на север – границата оди по 

осовината на новопланираната улица број 
2 согласно Генералниот урбанистички план 
(односно до границата на урбаниот опфат). 

 
2. Решението за организирање 

јавната презентација ќе биде објавено на 
огласната табла на Општина Струмица, 
Секторот за урбанизам и комунални 
работи, ВЕБ страницата на Општина 
Струмица, “Службен гласник на општина 
Струмица” и средствата за јавно 
информирање . 

 
3. Јавната презентација ќе се одржи 

на ден  07.07.2010 година во 13,оо часот во 
просториите на Дом на АРМ Струмица.  
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4. Ова Решение влегува во сила 

со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 

 
Бр. 08-3968/3              Градоначалник 
01.07.2010 год.    на општина Струмица  
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

  
 

110. 
 

Врз основа на член 24 точка 5 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл. весник на РМ” број 
51/05) и член 39 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 именување на Комисија за 

спроведување на јавна презентација  
и јавна анкета  по  Нацрт -  Деталниот 
урбанистички план за Блок 42 во град 

Струмица 
 

За членови во Комисија за 
спроведување на јавна презентација и 
јавна анкета по  Нацрт -  Деталниот 
урбанистички план за Блок 42 во град 
Струмица,  со површина од 30,7 ха и 
граничен опфат: 

-на исток –  границата оди по 
осовина на регионален пат Р610 
Струмица - Василево (дел од ул. 
„Климент Охридски“); 

- на запад  -  границата оди по 
осовина на магистрален пат М6 Струмица 
-Штип (односно магистрална улица 15 А 
согласно Генералниот урбанистички 
план); 

- на север – границата оди по 
осовината на новопланираната улица 
број 2 согласно Генералниот 
урбанистички план (односно до границата 
на урбаниот опфат) 

 
ги именувам: 
 

- Стојан Динев – Раководител на 
Секторот за урбанизам и  
комунални работи; 

                                                                                                                                 
- Андреј Манев  – претставник на 

изготвувачот на Предлог – Планот;  

- Александар Цицимов – дипломиран 
архитект надворешен член.  

 
2. Се задолжува Комисијата да ја 

спроведе јавната презентација на ден 
07.07.2010  година во 13,оо часот во 
просториите на Дом на АРМ – Струмица, а 
јавната анкета во рок од 10 работни дена, од 
денот на објавувањето на  Решението  за 
организирање јавна анкета. 

 
3.  Ова Решение влегува во сила со 

денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
    Бр. 08- 3968/4             Градоначалник 
    01.07.2010 год.     на општина Струмица  
    С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 
 111. 
 
Врз основа на член 132 став 1 и став 

14 од Законот за основно образование („Сл. 
весник на РМ“ бр.103/08 и 33/10) и член 39 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06),  а по предлог со ев. бр. 04-204/1 oд 
15.06.2010 година,  од  Училишниот одбор на 
Основното училиште „Маршал Тито“ од 
Струмица, Градоначалникот на општина 
Струмица,  донесе  
 
 

Р е ш е н и е 
за избор на директор  на ОУ „Маршал 

Тито“ од Струмица 
 
 

1. За директор на Основното 
училиште „Маршал Тито“ од Струмица, 
општина Струмица се избира Снежана 
Колева, професор по физичко воспитување, 
сметано од  23.06.2010 година. 

 
2. Мандатот на директорот трае 

четири години. 
 
3. Ова Решение влегува во сила со 

денот на донесувањето, а   ќе се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
 
   Бр. 08-3826/1                 Градоначалник 
   23.06.2010 год.        на општина Струмица  
   С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

............................. 
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112. 
 
Врз основа на член 132 став 1 и 

став 14 од Законот за основно 
образование („Сл. весник на РМ“ 
бр.103/08 и 33/10) и член 39 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 
5/06),  а по предлог со ев. бр. 04-144/13 
oд 16.06.2010 година,  од  Училишниот 
одбор на Основното училиште „Видое 
Подгорец“ од Струмица, Градоначалникот 
на општина Струмица,  донесе  
 
 

Р е ш е н и е 
за избор на директор  на ОУ „Видое 

Подгорец“ од Струмица 
 
 

1. За директор на Основното 
училиште „Видое Подгорец“ од Струмица, 
Општина Струмица, се избира Наташа 
Хаџи - Еленова  наставник по одделенска 
настава , сметано од  23.06.2010 година. 

 
2. Мандатот на директорот трае 

четири години. 
 
3. Ова Решение влегува во сила 

со денот на донесувањето, а   ќе се 
објави во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
 
  Бр. 08-3823/1              Градоначалник 
  23.06.2010 год.      на општина Струмица  
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 
 

…………………………… 
 
   

113. 
 

Врз основа на член 132 став 1 и 
став 14 од Законот за основно 
образование („Сл. весник на РМ“ 
бр.103/08 и 33/10) и член 39 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06),  а по предлог со ев. бр. 04-250/6 
oд 14.06.2010 година,  од  Училишниот 
одбор на Основното училиште „Никола 
Вапцаров“ од Струмица, Градона-
чалникот на општина Струмица,  донесе  
 

 
 
 

Р е ш е н и е 
за избор на директор  на ОУ „Никола 

Вапцаров“ од Струмица 
 

1. За директор на Основното 
училиште „Никола Вапцаров“ од Струмица, 
Општина Струмица се избира Елена 
Каракашева - Најдова, дипломиран психолог, 
сметано од  23.06.2010 година. 

 
2. Мандатот на директорот трае 

четири години. 
 
3. Ова Решение влегува во сила со 

денот на донесувањето, а   ќе се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
 
  Бр. 08-3824/1              Градоначалник 
  23.06.2010 год.      на општина Струмица  
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

114. 
 

Врз основа на член 132 став 1 и став 
14 од Законот за основно образование („Сл. 
весник на РМ“ бр.103/08 и 33/10) и член 39 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06),  а по предлог со ев. бр. 04-118/7 oд 
17.06.2010 година,  од  Училишниот одбор на 
Основното училиште „Герас Цунев“ од 
Просениково, Градоначалникот на општина 
Струмица,  донесе  
 

Р е ш е н и е 
за избор на директор  на ОУ „Герас Цунев“ 

од Просениково 
 

1. За директор на Основното 
училиште „Герас Цунев“ од Просениково, 
Општина Струмица се избира Марика 
Ѓеоргиева, дипломиран педагог, сметано од  
23.06.2010 година. 

 
2. Мандатот на директорот трае 

четири години. 
 
3. Ова Решение влегува во сила со 

денот на донесувањето, а   ќе се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
 
   Бр. 08-3827/1                    Градоначалник 
   23.06.2010 год.            на општина Струмица  
   С т р у м и ц а                   Зоран Заев с.р. 

…………………………….. 
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115.  

  
 Врз основа на член 132 став 1 и 

став 14 од Законот за основно 
образование („Сл. весник на РМ“ 
бр.103/08 и 33/10) и член 39 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06),  а по предлог со ев. бр. 01-139/1 
oд 16.06.2010 година,  од  Училишниот 
одбор на Основното училиште „Св. Кирил 
и Методиј“ од Дабиле, Градоначалникот 
на општина Струмица,  донесе  

Р е ш е н и е 
за избор на директор  на ОУ „Маршал 

Тито“ од Муртино 
 

1. За директор на Основното 
училиште „Маршал Тито“ од Муртино, 
општина Струмица се избира Весна 
Илиевска – професор по биологија, сметано 
од  13.07.2010 година. 

 
2. Мандатот на директорот трае 

четири години. 
 
 

3. Избраниот директор  е должен во 
рок една година од рокот на донесувањето на 
оваа Решение,   да го положи испитот за 
директор. 

Р е ш е н и е 
за избор на директор  на ОУ „Св. Кирил 

и Методиј“ од Дабиле 
 

4. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а   ќе се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 

1. За директор на Основното 
училиште „Св. Кирил и Методиј“ од 
Дабиле, општина Струмица се избира  
Аница Панова – професор по 
математика, сметано од  23.06.2010 
година. 

 
 
    Бр. 08-4007/1              Градоначалник 
    02.07.2010 год.      на општина Струмица  2. Мандатот на директорот трае 

четири години.     С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р 
  

.................... 3. Ова Решение влегува во сила 
со денот на донесувањето, а   ќе се 
објави во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 

 
117. 
По  извршеното проверување  со 

изворниот текст, утврдено е дека во  
Програмата за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на општина 
Струмица за 2010 година („Сл. гласник на 
општина Струмица“ бр. 27/09) е  направена е 
техничка грешка, поради што се дава 

 
Бр. 08-3822/1            Градоначалник 
23.06.2010 год.      на општина Струмица  
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р 
 

…………………… 
    

И  с  п  р  а  в  к  а 116. 
на Програмата за уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2010 година 

  
Врз основа на член 132 став 1 и 

став 14 од Законот за основно 
образование („Сл. весник на РМ“ 
бр.103/08 и 33/10) и член 39 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(„Сл. гласник на општина Струмица“ 
бр.5/06),  а по предлог со ев. бр. 03-209/2 
oд 15.06.2010 година,  од  Училишниот 
одбор на Основното училиште „Маршал 
Тито“ од Муртино, Градоначалникот на 
општина Струмица,  донесе  

 
 

Во глава 5 - „Висина на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште по населби и зони“ ,  во  точка 5. 
XII.  бројот „ 2009“ се заменуваат со бројот 
„2010“. 

 
   Бр. 03-3811/3               Одделение за правни 

30.06.2010 год.             и општи работи при   
   С т р у м и ц а               Oпштина Струмица  

  
 

____________________________________________________________________ 
_________________________________ 

 


	   
	    
	  С о д р ж и н а

