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369.
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” број 61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина
Струмица на седницата, одржана на 24.12.2009 година, донесе
Б У Џ Е Т
на Општина Струмица за 2010 година
1.Општ дел

Член 1
Буџетот на Општина Струмица за 2010 година се состои од:

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации
Трансфери
Приходи од донации

926.065.000
294.450.000
69.632.674
111.750.000
399.221.000
37.943.326
13.068.000

II. ВКУПНИ РАСХОДИ
Од утврдени намени
Резерви

926.065.000
923.865.000
2.200.000

III. Д Е Ф И Ц И Т
Домашни приливи
Приливи од странски заеми
Депозит

0
0
0
0

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Стр.
4

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр.

5

Стр.
6

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр.

7

Стр.
8

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр.

9

Стр.

10 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 11

Стр.

12 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 13

Стр.

14 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 15

Стр.

16 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 17

Стр.

18 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 19

Стр.

20 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 21

Стр.

22 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 23

Стр.

24 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 25

Стр.

26 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 27

Стр.

28 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 29

Стр.

30 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 31

Стр.

32 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 33

Стр.

34 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 35

Стр.

36 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 37

Стр.

38 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 39

Стр.

40 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 41

Стр.

42 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 43

Стр.

44 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 45

Стр.

46 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 47

Стр.

48 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 49

Стр.

50 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 51

Стр.

52 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 53

Стр.

54 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 55

Стр.

56 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 57

Стр.

58 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 59

Стр.

60 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 61

Стр.

62 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 63

Стр.

64 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 65

Стр.

66 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 67

Стр.

68 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 69

Стр.

70 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 71

Стр.

72 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 73

Стр.

74 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 75

Стр.

76 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 77

Стр.

78 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 79

Стр.

80 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27.

стр. 81

Стр.

82 бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

28.12.2009 год.

Член 4
Буџетот на Општина Струмица за 2010 година влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица”, а ќе се применува од 1
јануари 2010 година.
Број 07-7746/1
Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................................................................

28.12.2009 год.
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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” број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
извршување на Буџетот
на општина Струмица за 2010 година
1. Се објавува Одлуката за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за 2010 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Бр. 08 -7747/2
Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
Зоран Заев с.р.
Струмица
.......................................

370.
Врз основа на член 36, став 1,
точка 2 од Законот за локална
самоуправа(“Службен весник на РМ”
бр.5/02), член 23 став 5 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
61/04 и 96/04) и член 20 став 1 точка 4 од
Статутот
на
Општина
Струмица
(“Службен гласник на општина Струмица”
бр. 5/06), Советот на општина Струмица
на седницата одржана на 24.12.2009
година , донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина
Струмица за 2010 година
Член 1
Буџетот на Општина Струмица за
2010 година (во понатамошниот текст
Буџетот), се извршува според одредбите
на оваа Одлука.
Член 2
од:

Буџетот на Општината се состои
Основен
буџет;
Буџет
на

бр. 27.

стр. 83

самофинансирачки активности; Буџет на
донации; и Буџет на дотации.
Член 3
Корисниците на средствата на
Буџетот се должни утврдените средства
во Буџетот да ги користат наменски,
рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се
максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат
обврски.
За да се преземат нови обврски
до советот на општината мора да се
предложи нов извор на средства или да
се предложи намалување на другите
расходи во сразмерен износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја
следи реализацијата на планот на
приходите и другите приливи на
основниот буџет на општината.
Доколку
во
текот
на
извршувањето
на
Буџетот,
Градоначалникот на општината оцени
дека
се
неопходни
позначајни
прераспределби на одобрените средства
со Буџетот или дека реализацијата на
приходите и другите приливи значително
отстапуваат од планот предлага на
Советот на општината изменување и
дополнување на Буџетот.
Член 6
Пренамената во рамките на
одобрените
буџети
на
буџетските
корисници ја одобрува советот на
општината.
Во
рамките
на
расходите
утврдени во Буџетот на буџетскиот
корисник, корисникот може да врши
прераспределба меѓу расходните ставки,
програми и потпрограми по претходно
одобрување од советот на општината.
Член 7
Буџетските корисници, во услови
кога во буџетот на самофинансирачки
активности; буџетот на донации и/или
буџетот
на
дотации,
планираните
приходи и други приливи не се
реализираат односно се реализираат над
планираниот износ, доставуваат барање
за намалување / зголемување на планот
на приходите и другите приливи и планот
на одобрените средства во овие буџети,
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кои градоначалникот ги доставува до
советот на општината на одобрување.
Член 8
Буџетските
корисници
по
усвојувањето на буџетот изготвуваат
годишен финансиски план по квартали за
користење на одобрените средства.
Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува
врз основа на финансискиот план по
месеци.
Член 9
платите
на
Исплатата
на
вработените ќе се извршува во рамките
на обезбедените средства во буџетот,
односно платите се утврдуваат за:
избраните
и
именуваните
лица
појдовната основа за 1 коефициент
изнесува просечно исплатената месечна
нето плата по вработен во Републиката
за претходната година, за вработените
кои имаат статус на државни службеници
вредноста на бодот за утврдување на
нето платите изнесува 75,3 денари.
Исплатата на плати на локалните
јавни установи кои ќе се финансираат со
блок дотации од општинскиот буџет ја
контролира и одобрува Министерството
за финансии. Буџетските корисници се
задолжени пред исплатата на плати до
општината да достават барање за
одобрување на средства за плати кон кое
ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП1, копија од рекапитулацијата за
пресметани нето и бруто плати, образец
Ф-1 за бројот на вработените по име и
презиме, и плата како и други податоци
во пишана и електронска верзија (на ЦД,
дискета и е-маил и друго) за односниот
месец за кој се однесува исплатата (како
и во досегашниот период).
По
извршената
контрола
согласно планираните средства во
буџетот на општината, градоначалникот
на општината оделните пресметки на
локалните јавни установи ги доставува до
ресорното министерство од кое се
трансферира блок дотацијата.
Член 10
Надоместокот за дневница за
службено патување во Републиката без
трошоците за ноќевање изнесува 800,оо
денари.
Доколку
патувањето
траело
повеќе од 12 часа се исплатува цела
дневница.
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За патување во траење од 8 до 12
часа се исплатува 50% од утврдениот
износ во ставот 1 од овој член.
Член 11
Надоместокот за отпремнина за
пензионирање
на
вработениот
во
општината и локалните јавни установи се
исплаќа врз основа на член 9 од Законот
за исплата на плати.
Член 12
Во случај на боледување подолго
од шест месеци и во случај на потешки
последици од елементарни непогоди во
смисла на Законот за заштита и
спасување,
и
други
случаи
на
вработениот во општината и локалната
јавна установа му се исплатува помош во
висина
од една последно исплатена
просечна месечна плата во органот каде
што е вработен.
Во случај на смрт на вработениот
во општината и локалната јавна
установа, на неговото семејство му
припаѓа парична помош во износ од две
исплатени просечни плати во органот
каде што бил вработен работникот, но не
повеке од 30.000,00 денари.
На вработениот во општината и
локалната јавна установа во случај на
смрт на член од потесното семејство (
брачен другар, деца родени во брак или
вон брак, посиноците, посвоените деца и
децата земени на издржување) доколку
живеат во заедница, му припаѓа парична
помош во висина од една последна
исплатена просечна месечна плата во
органот каде што е вработен, но не
повеќе од 15.000,00 денари по семејство.
Сите
исплати
на
предните
надоместоци се вршат врз основа на
претходно оформена и комплетирана
документација и донесено решение од
страна
на
градоначалникот
на
општината.
Член 13
Користењето на средствата од
буџетот на општината за вршење на
функциите на буџетските корисници се
набавуваат со фактури во кои посебно се
искажуваат расходите по поодделни
ставки, почитувајќи ги одредбите од
Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето
на услуги може да се врши и со
сметкопотврди во случај кога за
расходите неможе да се издаде фактура
и само во ограничени поединечни износи
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во противвредност од 6.000 ден. каде
задолжително мора да биде приложена
фискална сметка, при што расходите
треба
да
бидат
искажани
по
класификација на соодветниот расход.
Член 14
Средствата утврдени во Буџетот
и распоредени во поодделните програми
и
потпрограми
ги
извршува
градоначалникот на општината.
Член 15
Буџетските корисници можат да
вработуваат нови работници и да
пополнуваат испразнети работни места
само под услов, ако за тоа се обезбедени
средства во буџетот на општината. За
обезбедените средства градоначалникот
на општината дава писмено известување
за обезбедените средства, по претходно
дадено позитивно мислење од Агенцијата
за државни службеници на актите за
систематизација.
Во случај на нови вработувања,
буџетските корисници од локалните јавни
установи кои ќе се финансираат со блок
дотации од општинскиот буџет се должни
да достават известување за обезбедени
финансиски средства и да приложат
обазец М-1.
Согласност за нови вработувања
во локалните јавни установи кои ќе се
финансираат со блок дотација ќе се дава
за:
за
кои
се
-Вработувања
обезбедени средства во буџетот на РМ,
за што писмено известување ќе даде
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Министерството за финансии врз основа
на барање од надлежното министерство.
- Вработување за кои се
обезбедени средства во буџетот на
општината за тековната фискална
година, за што писмено известување ќе
даде градоначалникот на општината
(член 51 од Законот за буџети).
Член 16
Кога приходите што му припаѓаат
на Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени
во
износ
поголем
од
утврдениот,
погрешно
или
повеќе
наплатениот износ се враќа првенствено
на Товар на видот на приходите на кои се
уплатени, а доколку такви приходи нема,
тогаш на товар на другите приходи на
Буџетот.
Повратот на погрешно, на повеќе
уплатени, односно наплатени приходи се
врши со решение на градоначалникот,
освен во случаите каде надлежноста им
припаѓа на други органи.
Член 17
Буџетот на Општина Струмица се
извршува од 01.01.2010 до 31.12.2010
година.
Член 18
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во “Сл. гласник на општина
Струмица “, а ќе се применува од 01.
jануари 2010 година.
Бр.07-7747/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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
отпочнување на постапка за доделување на
концесија за регионално интегрирано
управување со отпад во Југоисточниот
регион
1. Се објавува Одлуката
за
отпочнување на постапка за доделување на
концесија за регионално интегрирано
управување со отпад во Југоисточниот
регион, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
24.12.2009 година.
Број 08-7765/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.
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Врз основа на член 26 став 3 од
Законот за концесии и други видови на
јавно приватно партнерство („Сл. весник на
РМ” број 7/08) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст („Сл.
гласник на општина Струмица” број 5/06),
Советот
на
општина
Струмица
на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
О д л у к а
за отпочнување на постапка за
доделување на концесија за регионално
интегрирано управување со отпад во
Југоисточниот регион
Член 1
Одлука
за
отпочнување
на
постапката за доделување на концесија
Советот на општина Струмица го
разгледа Предлогот за отпочнување на
постапката за доделување на концесија за
интегрирано управување со комунален
цврст отпад и со мнозинство на гласови
донесе Одлука да ја овласти Комисијата
што ќе се формира за таа цел во декември
2009 година,
да објави Повик за
изразување
на
интерес
со
цел
спроведување на постапка за претквалификација
на
заинтересираните
кандидати.
Член 2
Видот на постапката за доделување
на концесија:
Заради сложеноста на тендерската
документација
при
издавањето
на
интегрираното управување со отпад на
концесија, како и заради недостигот на
информации за прецизно утврдување на
предметот на концесијата и условите на
Договорот за концесија, постапката за
доделување на концесија ќе се спроведува
низ Конкурентен дијалог (член 31, 34, 35 и
36 од Законот за концесии и други видови
јавно приватно партнерство).
На тој начин ќе им се овозможи на
заинтересираните кандидати во текот на
постапката
да
се
вклучат
при
дефинирањето
на
техничките
и
финансиските спецификации и правната
рамка за утврдување на концесискиот
договор.
Конкурентниот дијалог се состои од
три фази:
- Повик за изразување на интерес од
страна на заинтересирани кандидати

-
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Прием и презентации на заинтересираните кандидати
Покана за доставување на понуда од
страна на избрани кандидати
Член 3
Рокови за првата, втората и третата

фаза:
Повикот за изразување на интерес
ќе биде објавен до крајот на декември 2009
година, а најдоцна до 15 - ти јануари 2010
година. Повикот ќе биде објавен од страна
на Комисијата за спроведување на
постапката за доделување на концесија.
Втората фаза ќе се реализира во
текот на презентациите што ќе ги вршат
кандидатите што ќе бидат избрани од
страна на Комисијата. Истата ќе се
спроведува во периодот март - мај 2010
година.
Третата фаза ќе се состои од
доставување на покани за поднесување на
понуди од страна на избраните компании и
евалуација на доспеаните понуди. По
изборот на најдобриот понудувач ќе се
пристапи кон потпишување на Договор за
концесија. Краен рок за завршување на
оваа фаза е јуни / јули 2010 година.
Член 4
Предмет на концесијата:
Предмет
на
концесијата
е
финансирање, проектирање, изградба и
управување со регионални депонии за
цврст отпад, набавка на мобилна опрема
заради спроведување на методите на
санитарно депонирање, како и набавка на
возила и опрема за собирање и регионален
транспорт на комунален цврст отпад.
Алтернативно,
концесионерот
ќе
ја
превземе обврската за затворање на
неуредените
депонии
во
регионите,
доколку се утврди дека оваа активност
може да се формулира како ЦДМ проект.
Кандидатите за добивање на концесија ќе
ја анализираат оваа можност во своите
понуди, во втората фаза од постапката за
доделување на концесија.
Член 5
Предлог за член на Комисијата за
за
спроведување
на
постапката
доделување на концесија
Градоначалникот
на
општина
Струмица именува член во Комисијата за
спроведување
на
постапката
за
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доделување на концесија со Решение.
Начинот за учество во Комисијата за
спроведување
на
постапката
за
доделување на концесија ќе се утврди со
посебни акти.
Член 6
Секретаријат на Комисијата:
Заради потребата од документирање на одлуките на Комисијата, како и
заради неопходната координација помеѓу
работата на сите општини од регионот, се
усвои Регионалниот плански центар да се
вклучи како Секретаријат на Комисијата за
спроведување
на
постапката
за
доделување на концесија. Работата на
Комисијата и Секретаријатот ќе се
определи во Деловникот за работа на
Комисијата.
Член 7
Права и должности на именуваниот
член на Комисијата, како претставник на
општината во регионот за интегрирано
управување со комунален отпад
Членовите на Комисијата ќе ги
спроведуваат следните активности:
- Подготвување
на
тендерската
документација;
- Објавување
на
Повикот
за
предквалификација
и
давање
појаснувања
на
заинтересираните
кандидати;
- Рангирање и избор на најдобрите
кандидати;
- Водење преговори со пријавените
кандидати;
- Доставување на покани за доставување
на понуди;
- Конечен избор на идниот концесионер;
- Подготовка на Договор за концесија;
- Известување за својата работа до
надлежните органи (општините и
Владата на РМ).
Предложениот член во Комисијата
од страна на општина Струмица ќе работи
во се спрема Деловникот за работа што ќе
се усвои на првата конститутивна седница
на Комисијата за Југоисточниот регион
Членовите на комисијата ќе работат
транспарентно,
ефикасно
и
ќе
ги
почитуваат целосно критериумите за избор
на понудувачите во текот на сите фази од
постапката за доделување на концесија.
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Член 8
Завршни одредба:
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавуавње во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7765/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
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 изменување
на Одлукатa за утврдување на бојата на
возилата за вршење на авто – такси превоз
на патници за подрачјето на општина
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
изменување на Одлуката за утврдување на
бојата на возилата за вршење на авто –
такси превоз на патници за подрачјето на
општина Струмица, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
Број 08-7763/2
Градоначалник
на општина Струмица
25.12.2009 год.
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................

372.
Врз основа на член 54 од Законот
за превоз во патниот сообрќај („Сл. весник
на РМ” број 68/04 и 127/06) и член 20 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Сл. гласник на општина Струмица”
број 5/06), Советот на општина Струмица
на седницата одржана на 24.12.2009
година, донесе
О д л у к а
за изменување на Одлуката за
утврдување на бојата на возилата за
вршење на авто – такси превоз на
патници за подрачјето на Општина
Струмица
Член 1
Во член 3 став 1 од Одлуката за
утврдување на бојата на возилата за
вршење на авто – такси превоз на патници
за подрачјето на Општина Струмица („Сл.
гласник на општина Струмица” бр. 10/07,
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11/08 и 3/09) зборовите
и броевите
„најдоцна до 31.12.2009 година” се
заменуваат со зборовите и броевите
„најдоцна до 31.12.2010 година”.
Во истиот член во став 2 зборовите
и броевите „после 31.12.2009 година” се
заменуваат со зборовите и броевите „после
31.12.2010 година”.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден по објавувањето во „ Сл.
гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7763/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за работа на
Советот на општина Струмица за 2010
година
1. Се објавува Програмата за
работа на Советот на општина Струмица за
2010 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
24.12.2009 година.
Бр. 08-7745/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

373.
Врз основана член 20 став 1 тчка 3
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст, („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
Програма
за работа на Советот на општина
Струмица за 2010 година
I.

Општ дел

Програмата за работа на Советот
на општина Струмица во 2010 година, се
базира на надлежностите на Советот

28.12.2009 год.

пропишани со Уставот на РМ, Законот за
локална самоуправа и другите закони кои
се однесуваат на функционирањето на
локалната самуправа како и Статутот на
општината Струмица и Деловникот за
работа на Советот на општина Струмица.
Програмата овозможува основни
насоки по кои ќе се раководи Советот,
обезбедува транспарентност, но и простор
за нејзино проширување и дополнување од
овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.
II. Посебен дел
Јануари – јули – 2010 год.
1. Информација за јавната безбедност
на подрачјето на општина Струмица
за
втората половина од 2009
година;
Изработува: СВР Струмица
Разгледува:
Комисијата
за
јавна
безбедност, безбедност во сообраќајот
и противпожарна заштита
Усвојува: Советот на општина Струмица
2. Информација за безбедноста во
сообраќајот
на подрачјето на
општина
Струмица
за
втората
половина од 2009 година;
Изработува: СВР Струмица
Разгледува:
Комисијата
за
јавна
безбедност, безбедност во сообраќајот
и противпожарна заштита
Усвојува:Советот на општина Струмица
3. Завршна сметка
на Буџетот на
општина Струмица за 2009 година;
Изработува:Одделението за буџет и
сметководство
Разгледува: Комисијата за финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува:Советот на општина Струмица
4. Извештај
за
работата
на
Одделението за администрирање
на приходи (локални даноци и
такси) за 2009 година
Изработува:
Одделението
за
администрирање на приходи (локални
даноци и такси)
Разгледува: Комисија за финасии,
буџет и локален економски развој;
Усвојува:Совет на општина Струмица

28.12.2009 год.
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6. Извештај
за
работата
на
Територијалната професионална
противпожарна
единица
–
Струмица за 2009 година
Изработува:ТППЕ - Струмица
Разгледува: Комисијата за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Советот на општина
Струмица
7. Извештај за работата на ЈПКД
“Комуналец” за 2009 година;
Изработува:
ЈПКД
“Комуналец”
Струмица
Разгледува:
Комисијата
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Советот на општина
Струмица
8. Финансов извештај за работата на
ЈПКД “Комуналец” со Завршна
сметка за 2009 година;
Изработува: ЈПКД “ Комуналец”
Струмица
Разгледува:
Комисијата
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Советот на општина
Струмица.
9. Годишни завршни сметки на
Средните општински училишта
за 2009 година и тоа:
- Средно општинско училиште
“Јане Сандански” Струмица
- Средно општинско училиште
“Димитар Влахов” Струмица,
Средно општинско училиште
“Никола Карев” Струмица.
Изработуваат: Училиштата
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Разгледува:
Комисијата
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Советот на општина
Струмица

5. Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина
Струмица во 2010 година;
Изработува: Одделението за буџет
и сметководство
Разгледува:
Комисијата
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Советот на општина
Струмица

бр. 27

10. Годишни завршни сметки на
Основните општински училишта
и предучилишни установи за
2009 година и тоа:
-

ОУ“Никола Вапцаров” Струмица;
ОУ “Сандо Масев” Струмица;
ОУ “Видое Подгорец” Струмица;
ОУ “Маршал Тито” Струмица;
ОУ “Даме Груев” Куклиш;
ОУ “Маршал Тито” Муртино;
ОУ “Гоце Делчев” Вељуса;
ОУ“Св.Кирил и Методиј” Дабиле;
ОУ “Герас Цунев” Просениково;
ОМУ “Боро Џони” Струмица;
ЈОУДГ “Детска радост”Струмица

Изработуваат: Училиштата и ЈОУДГ
“Детска Радост” Струмица
Разгледува: Комисијата за финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува:Советот на општина Струмица
11. Извештај за работата со годишна
завршна сметка на Дом за деца и
млади “Благој Мучето” Струмица
за 2009 година;
Изработува: Дом за деца и млади
“Благој Мучето”
Разгледува:
Комисијата
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој и Комисија за
култура, образование и спорт.
Усвојува: Советот на општина
Струмица
12. Извештај за работата со Годишна
завршна сметка на ЛУБ “Благој
Јанков - Мучето” Струмица, за
2009 година;
Изработува: ЛУБ “Благој
Јанков
Мучето”.
Разгледува:
Комисијата
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој и Комисија за
култура, образование и спорт.
Усвојува:Советот на општина
Струмица.
13. Буџетски календар за подготовка
на Буџетот на општина Струмица
во 2011 година;
Изработува:Одделението за буџет и
сметководство
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Разгледува:
Комисијата
за
финансии,
буџет
и
локален
економски развој
Усвојува: Советот на општина
Струмица
14. Информација
за
епидемиолошката
состојба,
односно
состојбите
со
заразните
заболувања во Општината;
Изработува:
Заводот
за
здравствена заштита - Струмица
Разгледува:
Комисијата
за
здравствена заштита, социјална
заштита и заштита на децата
Усвојува : Советот на општина
Струмица.
за
дезинфекција,
15. Програма
дезинсекција и дератизација во
општина Струмица
Изработува:
Заводот
за
здравствена заштита Струмица
Разгледува:
Комисијата
за
здравствена заштита, социјална
заштита и заштита на децата
Усвојува: Советот на општина
Струмица.
16. Извештај
за
реализација
на
Програмата
за
одржување и
заштита на локални патишта и
улици на територијата на општина
Струмица за 2009/2010 година во
зимски услови;
Изработува:
Одделението
за
комунални работи
Разгледува:
Комисијата
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Советот на општина
Струмица
17. Извештај за реализација на
Програмата за уредување на
градежно
земјиште
за
2009
година;
Изработува:
Одделението
за
комунални работи
Разгледува:
Комисијата
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Советот на општина
Струмица

28.12.2009 год.

18. Извештај за реализација на
Програмата
за
изградба,
реконструкција и одржување и
заштита на локалните патишта и
улици
на
територијата
на
општина
Струмица
за
2009
година;
Изработува:
Одделението
за
комунални работи
Разгледува:
Комисијата
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Советот на општина
Струмица
19. Извештај
за
реализација
на
Програмата за јавно осветлување
во 2009 година
Изработува:
Одделението
за
комунални работи
Разгледува:
Комисијата
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Советот на општина
Струмица
20. Извештај
за
реализација
на
Програма
за
урбанистички
планови во Општина Струмица за
2009 година
Изработува:
Одделението
за
урбанизам
Разгледува:
Комисијата
за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Усвојува: Советот на општина
Струмица
21. Информација
за
јавната
безбедност на подрачјето на
општина Струмица за
првите
шест месеци од 2010 година
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисијата за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Советот на општина
Струмица
22. Информација за безбедноста во
сообраќајот
на подрачјето на
општина Струмица за првите
шест месеци од 2010 година,
Изработува: СВР Струмица

28.12.2009 год.
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Разгледува: Комисијата за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува: Советот на општина
Струмица
23. Извештај за реализацијата на
Струмички карневал - 2010
Изработува:
Организационниот
одбор на Струмичкиот карневал;
Разгледува: Комисијата за култура,
образование и спорт; и
Комисија за општествени дејности;
Усвојува: Советот на општина
Струмица
24. Информација за реализацијата на
примарната здравствена заштита
на населението на подрачјето на
Општина Струмица
Изработува: Здравствениот дом –
Струмица.
Разгледува:
Комисијата
за
здравствена заштита, социјална
заштита и заштита на децата.
Усвојува: Советот на општина
Струмица
25. Информација за организираниот
превоз
на
учениците
на
подрачјето на Општина Струмица
Изработува:
Одделението
за
образование
Разгледува: Комисијата за култура,
образование и спорт
Усвојува: Советот на општина
Струмица
26. Информација за состојбите со
шумските
површини
и
опасностите од шумски пожари и
пожари на отворен простор
Изработува: ТПППЕ - Струмица
Разгледува: Комисијата за јавна
безбедност,
безбедност
во
сообраќајот
и
противпожарна
заштита
Усвојува : Советот на општина
Струмица
27. Известување на Градоначалникот
на општината за извршување на
неговите
надлежности
во
согласност со Статутот;
Изработува: Градоначалникот на
општина Струмица
Разгледува: Комисијата статут и
прописи
Усвојува: Советот на општина
Струмица

бр. 27
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Септември – Декември 2010 г.
1. Квартални
извештаи
за
извршувањето
на
Буџетот
на
општина Струмица во 2010 година;
Изработува: Одделението за буџет и
сметководство.
Разгледува: Комисијата за финансии,
буџет и локален економски развој.
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица.
2. Извештаи за работа на средните
училишта во Општина Струмица во
учебната 2009/2010 година и тоа:
- СОУ “Јане Сандански” Струмица
- СОУ
“Димитар
Влахов”
Струмица, и
- СОУ “Никола Карев” Струмица.
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисијата за
култура,
образование и спорт
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
3. Извештаи за работа на основните
училишта во Општина Струмица во
учебната 2009/2010 година и тоа:
-

ОУ“Никола Вапцаров” Струмица;
ОУ “Сандо Масев” Струмица
ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
ОУ “Маршал Тито” Струмица,
ОУ “Даме Груев” Куклиш,
ОУ “Маршал Тито” Муртино,
ОУ “Гоце Делчев” Вељуса
ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле,
ОУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисијата за
образование и спорт
Усвојува:
Советот
на
Струмица

култура,
општина

4. Извештај за работа на Основното
музичко училиште “Боро Џони”
Струмица во учебната 2009/2010
година;
Изработува:
ОМУ
“Боро
Џони”
Струмица
Разгледува: Комисија за
култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
5. Извештај
за работа на ЈОУДГ
“Детска радост” – Струмица во
учебната 2009/2010 година;
Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” –
Струмица
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Разгледува: Комисијата за
образование и спорт
Усвојува:
Советот
на
Струмица

култура,
општина

6. Предлог - Годишни програми за
работа на општинските средни
училишта во Општина Струмица во
учебната 2010/2011 година и тоа:
-

СОУ “Јане Сандански” Струмица;
СОУ“Димитар Влахов” Струмица;
СОУ “Никола Карев” Струмица;

Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисијата за
образование и спорт
Усвојува:
Советот
на
Струмица

култура,
општина

7. Предлог-Годишни
програми
за
работа на општинските основни
училишта во Општина Струмица во
учебната 2010/2011 година и тоа:
- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ОУ “Маршал Тито” Струмица,
- ОУ “Даме Груев” Куклиш,
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле,
- ОУ “Герас Цунев” Просениково
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисијата за
култура,
образование и спорт
Усвојува : Советот на општина
Струмица
8. Предлог-Годишна
програма
за
работа на
Основно музичко
училиште “Боро Џони” Струмица за
учебната 2010/2011 година;
Изработува:
ОМУ
“Боро
Џони”
Струмица.
Разгледува: Комисија за
култура,
образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица
9. Предлог-Годишна
програма
за
работа на ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица за учебната 2008/2009
година;
Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” –
Струмица
Разгледува: Комисијата за
култура
образование и спорт.
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица.
10. Програма за одржување и заштита
на локални
патишта и улици на
територијата на општина Струмица
за 2010/2011 година во зимски
услови;

28.12.2009 год.

Изработува: Одделението за комунални
работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата.
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
11. Програма за работа на ЈПКД
“Комуналец” за 2011 год;
Изработува:
ЈПКД
“Комуналец”
Струмица
Разгледува: Комисијата за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
12. Програма
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локални
патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2011 година;
Изработува: Одделението за комунални
работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
13. Програма
за
уредување
на
градежното земјиште на подрачјето
на општина Струмица за 2011 година;
Изработува: Одделението за комунални
работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
14. Програма за Јавното осветлување на
општина Струмица за 2011 година;
Изработува: Одделението за комунални
работи
Разгледува: Комисијата за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува : Советот на општина Струмица
15. Програма
за
донесување
на
урбанистички планови на подрачјето
на
Општина Струмица во 2011
година;
Изработува: Одделението за урбанизам
Разгледува: Комисијата за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

16. Програма
–
календар
за
одбелелжување на празници и
манифестации во 2011 година;
Изработува: Одделението за јавни
дејности
Разгледува: Комисијата за општествени
дејности
Усвојува:Советот на општина Струмица
17. Програма
за реализацијата на
Струмички карневал – 2011 год.
Изработува: Организационен одбор на
Струмичкиот карневал
Разгледува: Комисија за култура,
образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
18. Предлог-Буџет на општина Струмица
за 2011 година;
Изработува:Одделението за буџет и
сметководство
Разгледува: Комисијата за финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
19. Предлог-Одлука за извршување на
Буџетот на општина Струмица за
2011 година;
Изработува:Одделението за буџет и
сметководство
Разгледува: Комисијата за финансии,
буџет и локален економски развој
Усвојува: Советот на општина
Струмица
20. Известување на Градоначалникот на
општината
за
извршување
на
неговите надлежности во согласност
со Статутот на општина Струмица;
Изработува:
Градоначалникот
на
општина Струмица
Разгледува:
Комисијата
статут
и
прописи
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
21. Програма за работа на Советот на
општина Струмица за 2011 година.
Изработува: Комисијата за изработка на
Предлог-Програмата
Разгледува: Комисијата за изработка на
Предлог-Програмата
Усвојува:
Советот
на
општина
Струмица
III.

Нормативен дел

Овој дел од Програмата за работа
на Советот на општина Струмица во 2010
година ја регулира нормативната дејност
на Советот односно донесување на
програми, одлуки, решенија и заклучоци
од надлежност на Советот, како и акти за
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усогласување со постојните прописи
и
прописите што ќе бидат донесени во текот
на 2010 година од страна на државните
органи.
Материјалите
утврдени
со
Програмата и другите акти по кои Советот
ќе се произнесува во текот на 2010 година
претходно ќе ги разгледуваат комисиите
при Советот на општина Струмица,
согласно надлежностите утврдени со
Статутот на општина Струмица.
IV. Завршен дел
За извршување на Програмата се
задолжуваат предлагачите, изготвувачите и
сите останати учесници кои треба да се
придржуваат на роковите утврдени со
Програмата.
Во текот на 2010 година, Советот на
општина Струмица ќе ги разгледува и сите
дополнителни прашања што ќе произлезат
од тековното работење.
Извршувањето на Програмата ќе
зависи и од законските и финансиските
предуслови, односно од
побрзата
децентрализација
и
што
поголема
финансиска самостојност на
Општина
Струмица.
Програмата за работа на Советот
на општина Струмица за 2010 година, ќе
се објави во “Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр. 07-7745/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за уредување
на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2010 година
1. Се објавува Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2010
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
24.12.2009 година.
Бр. 08-7748/2
Градоначалник
25.12.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
………………………….
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7. Надоместок за експропријација
градежното земјиште.

374.
Врз основа на член 46 став 1 од
Законот за градежното земјиште (“Сл.
весник на РМ” број 82/08) и член 20 став 1
точка 8 од Статутот на општина Струмица
пречистен текст (“Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
П Р О Г Р А М А
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА СТРУМИЦА
ЗА 2010 ГОДИНА
ВОВЕД
Оваа
Програма
претставува
континуитет на преземените активности за
уредувањето на градежното земјиште од
претходните години и се базира на
досегашното искуство во спроведувањето
на урбанистичките планови и потребите за
планско уредување на градот. Според тоа,
реализацијата на урбанистичките планови
исклучиво ќе се одвива согласно оваа
програма.
Со
утврдуваат:

28.12.2009 год.

Програмата

особено

се

1. Подрачја со поблиско определување
на земјиштето кое ќе се уредува во
2010 година;
2. Обем на работа на подготвување и
расчистување
на
градежното
земјиште.

3. Обемот на уредување и степенот на
на
земјиштето
со
опремување
комунални објекти и инсталации;
4. Изворите
на
средства
за
финансирање на активностите околу
уредувањето на градежното земјиште
и
изградбата
на
комунална
инфраструктура;

5. Висината
на
надоместокот
за
уредување на градежното земјиште по
населби и зони;
6. Трошоци за уредување на градежното
земјиште по области и објекти;

на

8. Граници на зони во потесниот градежен
реон на град Струмица

И покрај тоа што со оваа Програма
се дефинирани обврските за уредување на
градежното земјиште, истата е отворена за
измени и дополнувања и во неа можат да
бидат вградени и евентуални други задачи
доколку има потреба и се создадат услови
и финансиски средства за нивна ургентна
реализација во текот на 2010 година.
Програмата е релативно обемна и
сеопфатна со цел да се овозможи
задоволувањето
на
потребите
на
градежната оператива, граѓаните и другите
субјекти за изградба на деловни и
стопански објекти, станбени згради и друго
што од своја страна треба да го спречи
незаконитото градење кое перманентно
претставува проблем на градот.

1.

ПОДРАЧЈА СО ПОБЛИСКО
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
КОЕ ЌЕ СЕ УРЕДУВА ВО 2010 год.

Како градежно земјиште се смета
изграденото и неизграденото земјиште на
подрачјето на Општина Струмица со
населбите, како и подрачјето за станбена и
друга изградба одредени со Генералниот и
деталните
урбанистички
планови,
и
измените и дополнувањата за град
Струмица, како и населените места за кои
има УДНМ, односно Урбанистички план за
село или ГУП.
Уредувањето
на
градежното
земјиште надвор од градежниот опфат на
градот Струмица или населените места ќе
се врши со донесување одлука на Советот
на општината и согласност од надлежното
Министерство, на основа на изработен
урбанистички план вон населено место.
Програмата ќе биде отворена и во
неа ќе бидат вградени и други локации за
кои ќе има потреба од нивна ургентна
реализација.
Пресметувањето
на
надоместокот за уредување ќе се врши
спрема стварните трошоци.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица
¾

2.

ОБЕМ НА РАБОТА НА
ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Овде се опфатени сите активности
поврзани
со
расчистување
на
предвидените локалитети во смисла на
регулирање на имотно правните односи,
(во колку се работи за приватно земјиште),
расчистување на постојните инсталации и
други пречки кои ќе се јават при
отпочнувањето
на
уредувањето
на
градежното земјиште.
3.

¾

¾

-

-

ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ И СТЕПЕН НА
ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И
ИНСТАЛАЦИИ

Подготвителни работи
Обемот
на
уредување
на
градежното
земјиште,
како
и
степенот на опремување ќе опфаќа:
Прибавување
изводи
од
урбанистичките планови;
Геодетско снимање и изработка на
ажурирани геодетски подлоги;
Изготвување
елаборати
за
расчистување на имотно-правни
односи;
Расчистување на имотно-правни
односи;
Рушење на објекти;
Изработка
на
урбанистички
планови;
Изработка
на
инвестиционотехничка документација (проекти)
Опремување
на
градежното
земјиште со инфраструктурни
објекти:
Изградба на улици и тротоари;
Изградба на улична водоводна
мрежа во град Струмица и
населените места, како и системи
за водоснабдување во руралните
подрачја;
Изградба на улична фекална и
атмосферска канализациона мрежа
во град Струмица и населените
места,
како
и
системи
за
одведување и прочистување на
отпадни води во рурални подрачја;

¾

Урбана опрема

¾

Одведување и прочистување на
отпадни води
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Јавна чистота

Озеленување на јавни површини,
одржување и користење на
паркови и зеленило
¾ Изградба и одржување на јавно
осветлување

¾

¾

Одржување на спомен-обележја

Со оваа Програма не се предвидува
приклучување на електрична мрежа на
објектите предвидени со урбанистичкиот
план, како и приклучување со ПТТ мрежа,
што значи дека финансирањето на тие
објекти и инсталации, односно нивната
изградба ќе ја извршуваат претпријатија
што управуваат со истите.
Степенот на уредување ќе се реализира
согласно со динамиката на прибирање на
средствата (сите средства прибрани за
уредување на урбаниот блок во тековната
година ќе бидат вложени за уредување) а
додека целосното уредување ќе се
реализира со прибирање на вкупните
средства
предвидени
за
комплетно
уредување на урбаниот блок.

4.

ИЗВОРИ
НА
СРЕДСТВА
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ
ОКОЛУ
УРЕДУВАЊЕТО
НА
ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
И
ИЗГРАДБАТА
НА
КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Уредувањето и опремувањето на
градежното земјиште ќе се врши од
средствата кои се прибираат како
надоместок за уредување на градежното
земјиште, утврден со оваа Програма.
5.

ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ
НА
ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ПО НАСЕЛБИ И ЗОНИ

5. I. Во текот на 2010 година
надоместок за уредување на градежното
земјиште во град Струмица ќе се наплатува
за следните видови објекти:
1. За индивидуални станбени
згради 1.700,оо ден/м2 нова корисна
површина што ќе се гради, која е збир на
нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверена
проектна документација, помножени со
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соодветните коефициенти утврдени со
“Правилникот за степенот на уреденост на
градежното земјиште и начинот на
пресметување на трошоците за уредување
на градежното земјиште според степенот
на уреденост” и оваа Програма.
1. а. За индивидуални станбени
згради, во VIII урбана заедница, на
просторот ограничен со улиците: “Ката
Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорги
Василев”, надоместокот изнесува 1.870,оо
ден/м2 нова корисна површина што ќе се
гради, која е збир на нето површините на
подовите на сите простории во објектот,
согласно заверена проектна документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.
2. За колективни станбени згради
надоместокот за уредување на градежното
земјиште се наплаќа во зависност од
зоните во кои се гради објектот, а кои се
определени како зони на крајот од оваа
Програма.

Надоместокот ќе се пресметува за нето
површина на подовите во сите простории
на објектот спрема намената на користење
и истиот ќе изнесува:
-

Во Прва зона ..................4.500,оо ден/м2
Во Втора зона ................4.000,оо ден/м2
Во Трета зона ............... 3.500,оо ден/м2

За
деловни
простории
во
колективни станбени згради, надоместокот
ќе изнесува:
-

Во Прва зона ..................7.800,оо ден/м2
Во Втора зона .................5.800,оо ден/м2
Во Трета зона ................ 3.800,оо ден/м2

3. За деловни, јавни и производни
објекти, надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 3.800,оо
ден/м2 нова корисна површина што ќе се
гради, која е збир на нето површините на
подовите на сите простории во објектот,
согласно заверена проектна документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.
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За пренамена на станбен простор во
деловен простор, се наплаќа за 1 м2
разликата од станбен во деловен простор,
нето развиена површина.
Во надоместокот за уредување на
градежното земјиште не е земено како
приход обезбедување на електрична
енергија од дистрибутивната мрежа и
трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како
и приклучоци на целата инфраструктура
(електро, ПТТ, водовод и канализација),
што значи дека тие трошоци паѓаат на
товар на инвеститорите кои ги градат
инвестиционите објекти.
4. За деловни објекти во VIII урбана
заедница, на просторот ограничен со
улиците:
“Ката
Поцкова”,
“Климент
Охридски” и “Ѓорги Василев”, надоместокот
изнесува 4.180,оо ден/м2 нова корисна
површина што ќе се гради, која е збир на
нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверена
проектна документација, помножени со
соодветните коефициенти утврдени со
“Правилникот за степенот на уреденост на
градежното земјиште и начинот на
пресметување на трошоците за уредување
на градежното земјиште според степенот
на уреденост” и оваа Програма.
5. За други објекти:
-Катни гаражи
-Спортски покриени објекти
-Спортски откриени објекти
-бензински пумпи,гасни станици и
базни станици
-Отворени пазаришта
-Базени и
-Трафостаници на 35 Кв
Надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 3.800,оо
2
помножен
со
соодветните
ден/м
коефициенти утврдени со Правилникот за
степенот на уреденост на градежното
земјиште и начинот на пресметување на
трошоците за уредување на градежното
земјиште според степенот на уреденост” и
оваа Програма
5.а. За други објекти, во VIII урбана
заедница, на просторот ограничен со
улиците:
“Ката
Поцкова”,
“Климент
Охридски” и “Ѓорги Василев”.
За други објекти:
-Катни гаражи
-Спортски покриени објекти
-Спортски откриени објекти
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-бензински пумпи,гасни станици и
базни станици
-Отворени пазаришта
-Базени
-Трафостаници на 35 Кв,
Во VIII урбана заедница, на
просторот ограничен со улиците: “Ката
Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорги
Василев”, надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 4180 ден/м2
помножен со соодветните коефициенти
утврдени со Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма
5. II. Во текот на 2010 година
надоместокот за уредување на градежното
земјиште
во
Повеќенаменската
индустриска зона во КО Сачево и КО
Градско Балдовци ќе изнесува 1.900,оо
ден/м2 нова корисна површина што ќе се
гради, која е збир на нето површините на
подовите на сите простории во објектот,
согласно заверена проектна документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.
5. III. Во текот на 2010 година
надоместокот за уредување на градежното
земјиште во населените места: Вељуса,
Водоча, Градско Балдовци, Дабиље,
Добрејци, Просениково, Банско, Муртино,
Сачево, Куклиш и Баница кои имаат Општ
акт, УДНМ или ГУП ќе се наплатува за
следните видови објекти:
1. За индивидуални станбени
згради надоместокот за уредување на
градежното земјиште ќе изнесува 800,оо
ден/м2 нова корисна површина што ќе се
гради, која е збир на нето површините на
подовите на сите простории во објектот,
согласно заверена проектна документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
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уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.
2. За деловни, јавни и производни
објекти, надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 1.900,оо
ден/м2 нова корисна површина што ќе се
гради, која е збир на нето површините на
подовите на сите простории во објектот,
согласно заверена проектна документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.
За пренамена на станбен простор
во деловен простор, се наплаќа за 1 м2
разликата од станбен во деловен простор,
нето развиена површина.
Во надоместокот за уредување на
градежното земјиште не е земено како
приход обезбедување на електрична
енергија од дистрибутивната мрежа и
трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како
и приклучоци на целата инфраструктура
(електро, ПТТ, водовод и канализација),
што значи дека тие трошоци паѓаат на
товар на инвеститорите кои ги градат
инвестиционите објекти.
3. За други објекти:
-Катни гаражи
-Спортски покриени објекти
-Спортски откриени објекти
-бензински пумпи,гасни станици и
базни станици
-Отворени пазаришта
-Базени
-Трафостаници на 35 kv
Надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 1900,оо
2
помножен
со
соодветните
ден/м
коефициенти утврдени со Правилникот за
степенот на уреденост на градежното
земјиште и начинот на пресметување на
трошоците за уредување на градежното
земјиште според степенот на уреденост” и
оваа Програма.
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Главен довод
завода,
прочистит.
станица

Улична фекална
канализација

Улична атмосф.
канализација

Вкупен износ за
наплата
Ден.

Прва група
800/1900ден
Вељуса
Водоча
Градско Балдовци
Дабиља
Добрејци
Просениково
Банско
Муртино
Сачево
Куклиш
Баница

Улична
водоводна
мрежа

Населени места

Улица, тротоар,
јавен пат

СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СО КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ

50%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10%
/
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15%
/
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15%
/
/
/
/
/
/
/
+
/
+
/

10%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

400 / 950
600/1425
600/1425
600/1425
600/1425
600/1425
600/1425
720/1710
600/1425
720/1710
600/1425

5. IV. Во текот на 2010 година
надоместокот за уредување на градежното
земјиште во населените места: Попчево,
Рич, Дорломбос, Костурино, Мемешли,
Орманли, Белотино, Раборци, Габрово,
Свидовица и Триводи кои имаат УДНМ или
Општ акт ќе се наплатува за следните
видови објекти:
1. За индивидуални станбени згради
надоместокот за уредување на градежното
2
земјиште ќе изнесува 400,оо ден/м нова
корисна површина што ќе се гради, која е
збир на нето површините на подовите на
сите простории во објектот, согласно
заверена
проектна
документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.
2. За деловни, јавни и производни
објекти, надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 950,оо ден/м2
нова корисна површина што ќе се гради, која
е збир на нето површините на подовите на
сите простории во објектот, согласно
заверена
проектна
документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во
деловен простор, се наплаќа за 1 м2
разликата од станбен во деловен простор,
нето развиена површина.
Во надоместокот за уредување на
градежното земјиште не е земено како
приход
обезбедување
на
електрична
енергија од дистрибутивната мрежа и
трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како
и приклучоци на целата инфраструктура
(електро, ПТТ, водовод и канализација), што
значи дека тие трошоци паѓаат на товар на
инвеститорите кои ги градат инвестиционите
објекти.
3. За други објекти:
-Катни гаражи
-Спортски покриени објекти
-Спортски откриени објекти
-бензински пумпи,гасни станици и
базни станици
-Отворени пазаришта
-Базени
-Трафостаници на 35 Кв
Надоместокот за уредување на
2
градежното земјиште изнесува 950,оо ден/м
помножен со соодветните коефициенти
утврдени со Правилникот за степенот на
уреденост на градежното земјиште и
начинот на пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.
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Втора група
400/950ден

6.

Вкупен износ за
наплата
Ден.

Улична атмосф.
канализација

Улична фекална
канализација

Главен довод за
вода,прочистит.
станица

Улица,тротоар
јавен пат

Населени места

Улична водоводна
мрежа

СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СО КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ

50%

10%

15%

15%

10%

Попчево

+

/

/

/

/

200/475

Рич

+

/

/

/

/

200/475

Дорламбос

+

/

/

/

/

200/475

Белотино

+

/

/

/

/

200/475

Костурино

+

/

/

/

/

200/475

Мемешли
Орманли
Раборци
Габрово
Свидовица
Триводи

+

/

/

/

/

200/475

+
+
+
+
+

/
/
+
/
/

/
/
+
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

200/475
200/475
300/720
200/475
200/475

V. Коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште
и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според
степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.Станбени објекти

Коефициенти

1
2
3
4
5
6
7

Станбени простории
Станбени простории со висина до 2,5 м, потпокривен простор
Логија затворена од три страни
Подлогија затворена од две страни
Балкони,тераси
Заеднички преодни тераси ,пасажи
Помошни простории, остава за гориво,котлара, визба

1.0
0.2
0.4
0,3
0,2
0,2
0.3

8
9
10

Трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор од објектот
Скалишен простор и заеднички комуникации
Стражарница, управител, простор за домар

0,3
0,3
0,5

11

Паркиралишта и гаражи

0,1
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2. Деловни, јавни и производни објекти
1
Простории
2
Магазини
3
Помошни простории, остава за гориво, котлара
Трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од
објект
4
5
Скалишен простор и заеднички комуникации
6
Паркиралишта и гаражи
7
Логија затворена од три страни
8
Подлогија затворена од две страни
9
Балкони, тераси
10
Отворен наткриен простор

3. Други објекти
1
Катна гаража
2
Спортски покриени објекти
3
Спортски откриени објекти
Бензински пумпи, гасни станици и базни
станици

5
6
7

Отворени пазаришта
Базени
Трафостаници над 35 Кв

8

Објекти за алтернативна енергија

-ѕидови и други конструктивни
елементи
-инсталационите канали
-окната на лифтови
-окна на врати
-отворени паркиралишта
5. VI. За подрачјето во градежниот
реон и надвор од него, каде Општина
Струмица не е во состојба да обезбеди
целосно уредување на градежното земјиште
согласно предвидениот обем на уредување
и степен на опремување на градежното
земјиште
со
комунални
објекти
и
инсталации, инвеститорите ќе плаќаат
надоместок како што следува:

коефициенти
1,0
0,5
0,3
0,4
0,5
0,1
0,5
0,3
0,4
0,3

коефициенти
0,2
0,5
0,3

4

Во нова корисна површина што ќе се
гради
согласно
заверена
проектна
документација
не
се
пресметува
површината на :

28.12.2009 год.

50% од површината
на локацијата 1,0
30% од површината
на локацијата, 1,0
0,2
1,0
20% од површината
на локацијата, 1,0

1. За улици и тротоари или јавен пат,
од предвидениот надоместок за
односниот тип на објекти ...................... 50%
2. За улична водоводна мрежа ............... 10%
3. За главен довод на вода и построение
за прочистување.. .....................................15%
4. За улична (фекална) канализациона
мрежа..........................................................15%
5. За колекторска (атмосферска)
канализација.............................................10%
Или вкупно: ............................................100%
5. VII. Износот на надоместокот за
уредување на градежно земјиште за
површината на легален објект што е урнат
или ќе се урива, а на негово место се гради
друг објект, се намалува од развиената
површина на објектот што ќе се гради, по
истите норми (проценти) по кои е пресметан
моментот
на
регулирањето
на
во
надоместокот за уредување на градежно
земјиште.
5. VIII. Износот на надоместокот за
уредување на градежното земјиште за
објекти
од
времен
карактер,
кои
преминуваат во објекти од траен карактер се
пресметува
надоместок
како
за
новоизграден објект.
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5. IX. За реконструкција на легално
изградени објекти со иста површина и
намена не се пресметува надоместок за
уредување на градежно земјиште.
5. X. Во колку во текот на годината
се наложи потреба од промена на висината
на
надоместокот
поради
поголема
инфлација, корекцијата на цената ќе ја
изврши
Советот
на
општината,
во
согласност со индексот на цените на мало
дадени од Заводот за статистика на Р.
Македонија.
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XI.
Градоначалникот
на
Општината, може поединечно со Решение
да одобри, износот на надоместокот за
уредување на градежното земјиште да се
плати на рати во зависност од висината на
надоместокот и оценката за важноста на
објектот.
5. XII. Во текот на 2009 година од
наплата на надоместокот за уредување на
градежно земјиште ќе се ослободат сите
јавни служби основани од општина
Струмица

6. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ
Ф2. Уредување на градежно земјиште (рушење објекти) ………….

700.000,00

ден

ФА. Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

101

Објект
Плоштад
Поплочување на леблеџијска улица
Поплочување на КОРЗО
Пробивање на улици во нови урбани блокови
Асфалтирање на џеб на ул Коста Бозов од бр. 6 до бр.9
Втор слој на ул,Ј Цветинов мегу пазар и градинка
Втор слој на ул, Ленинова пред управа за приходи 2 страни
Втор слој на бул. Ленинова пред упрва за приходи
Втор слој на Младинска од семафори до Горги Трајков
Втор слој на улица Борис поп Димитров
Изградба на улица пред зграда ( изградба ) Б. Поцков
Изградба на улица (втора )Б. Поцков
Расчистување на локација на стари турски гробишта
Пробивање и цементирање на улица Пиринска
Пробивање и цементирање на улица Партизанска 3-та
Дооформување на улица 8 ми. Март
Улица Струма почеток
Изведба на ул Ц. Димов-Софилари со ивичњаци и атм.
канал.
Втор слој на улица П. Пешев (од Младинска до МХЈ)
ОБОДЕН КАНАЛ (асфалт на ул.Бошко Буха)
Цементирање / асфалт. на ул. во Турско Маало
Изградба на јавни тоалети
Асфалтирање на џеб на ул 1 ви Мај спроти влез на школото
Асфалтирање на џеб на ул 1 ви Мај од бр.10 - 14
Асфалтирање на ул. Кај Евроконект Гр. Балдовци
Детско игралиште во 2 УЗ. Младиннска 230
Тротоар на улица К. Минанов
Тротоар на ул. Бр. Миладинови (од Бр.Единство до К. Бозов)
Тротоар на ул. Ј. Цветинов (од Бр. Мил. до згради) и дел на
крај на раскрсница на Ј. Цветинов и Жртви на Фашизмот

Износ денари
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Тротоар околу Пазар Чешел два крака
Тротоар на улица Тимо Тренчев
Тротоар на улица Широк Дол
Тротоар на ул. Димитар Цветинов
Тротоар на улица Младинска од Б.Минкови до Д.Цветинов
Тротоар на улица Боро Поцков
Тротоар на улица Моша Пијаде делови
Тротоар на улица.Панче Пешев
Тротоар на улица МХЈ од Младинска до МХЈ 35
Тротоар на улица. Дојранска
Тротоар на улица. Маврово
Тротоар на улица Ѓуро Ѓаковиќ

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Тротоар на улица Спиро Захов од нервно до Р. Попчевски
Тротоар на улица 11 Септември (страна на куќите)
Тротоар на улица Епаминонда поп Димитров
Тротоар кон универзитетот Гоце Делчев.
Тротоар покрај Агро Берзата
Тротоар на улица Климент Охридски остаток
Главен проект за плоштад
Проектна документација за гасификација во Струмица
Проект за градски базен
ИПО Триаголник
ИПО (агроберза, Г. Василев, Велуса, и други.
ИПО нови детални урбанистички планови
Повеке годишни инвестиции (Агроберза и други )
Тротоар на ул. ,,Кирил и Методиј“
Вкупно

28.12.2009 год.

206.306.400,00

ФД Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Изградба на јавна вага во с. Куклиш
Тампонирање пат Муртино Свидовица
Изградба патека за моторцикли
Патека за параглајдерство с. Банско
Проект за рурален развој Чам Чифлик
Тампон .пат од селски гробишта до раскр. на сел. пат
Костурино
Та мпонирање на патишта во с. Просениково
Тампонирање на улици во с. Добрејци
Тампонирање на патишта во с.Баница
Проширување на селски гробишта во Велуса
Детско игралиште во Велуса
Санирање на трем нагрбиш.и проширување на
гробиш.Сачево
Тампонирање на 3 улици во Сачево
од Бранко Маневски до Никола Стојков 100м
од Томе Стојанов до Јордан Петров 150м
од Стојан Петров до Томе Тасев 50м
Други тампонирања низ населените места
Вкупно

6.750.000,00

28.12.2009 год.
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Ј2 Одведување и прочистување на отпадни води
Ред.бр.
1
2
3

ОБЈЕКТ
Чистење на канали Кр. Република и Св. Илија
Отварање на мали канали покрај пат Куклиш
Друго чистење канали низ села
ВКУПНО:

ЈА Изградба на јавно осветлување
Ред.бр. П Р О Е К Т О Б Ј Е К Т
1
Нови столбови и светилки во градот
2
Ул. Осветлување Боро Поцков
3
Нови столбови Агро Берза
4
Нови столбови кон универзитет Гоце Делчев
5
Нови светилки леблебиџиска улица
6
Улично осветлување к. Узунов+ М. Горки (позади зграда)
7
9 Улични столбови во 6 МЗ
- ул. Бр. Единство до П. Пешев-2
- улица Бр.Миладинови од Бр.Единство до П. Пешев 6
- улица Бр.Миладинови мегу Партенови и Дончеви - 1
8
Улично осветлув. Гр. Балдовци од мостот до транзитен пат
9
Осветлување и оградување на игралиште во Водоча
10
Канделабри за парк во Сачево
11
Новогодишно осветлување
12
Други светилки во селата
В КУПНО :

Износ во денари

1.000.000,00

Износ во денари

6.150.000,00

Ј.Г Изградба на системи за водоснабдување
1
Нови водоводи во град
2
ОБОДЕН КАНАЛ (водовод на ул.бошко Буха
3
Реконструкција на водовод и филтер станица во Банско
4
Филтер во Габрово
5
Доградба на водовод во Рич
6
Замена на главна цевка за водовод во Попчево
Вк у п н о

11.500.000,00

ЈИ.Изградба на системи за одведување и прочистување на води
1
ОБОДЕН КАНАЛ (дел кај Адинг Градба )
2
ОБОДЕН КАНАЛ (дел на ул.Бошко Буха )
3
ОБОДЕН КАНАЛ фекална канализација на Бошко Буха
4
Нови канализации во град
5
Атмосферска канализација ул.Орце Николов - В. Китанов
6
Атмосферска канализација ул.Кр.Република со Ката Поцкова
7
Канализациона мрежа за КП2136/2 (Младост)
8
Канализациона мрежа за Егејско маало зад Национал
9
Канализација во Костурино дел
10
Канализација во Муртино
11
Проект за канализација за Добрејци
12
Проект за канализација за Банско
13
Проект за канализација за Гр. Балдовци
14
Проект за канализација за Попчево
В к у п н о:

33.800.000,00
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ЈМ.ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
1
2
3
4
5

Затварање на депонија за цврст отпад и отварање нова
Нови зелени површини партверства со грагани и НВО
Озеленување и оплемен.простор кај манастир Водоча
Проширување и оградување на турски гробишта
Други зелени површини
В к у п н о:

3.000.000,00

ЈН.УРБАНА ОПРЕМА (капитални трошоци)
1
2
3

Набавка на канти за смет
Набавка на знаци за улици и куќи
проект ГЕФ рециклажа на пластика
В к у п н о:

7. НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА
ГРАДЕЖНО ЕМЈИШТЕ

За обештетување за градежно
земјиште за пробивање на улици, тротоари
и џебови на улици во градот Струмица и
населените места ќе се наплаќа како што
следува:
Градежно неизградено земјиште во
потесниот градежен реон на град Струмица:
1. Вредноста на неизграденото
градежно земјиште во потесниот градежен
реон на град Струмица ограничен со
Генералниот
урбанистички
план,
се
определува спрема зоната во која се наоѓа,
и тоа:
- Во Прва зона ...................1.200,оо ден/м2
- Во Втора зона .................1.000,оо ден/м2
- Во Трета зона .....................800,оо ден/м2
- Во Четврта зона ..................500,оо ден/м2
2. Вредноста на неизграденото
градежно земјиште во потесниот градежен
реон на населените места ограничени со
УДНМ или ГУП изнесува 200,оо ден/м2 .
3.
Вредноста
на
градежното
неиградено земјиште надвор од потесниот
градежен реон за кое постои урбанистички
план, ќе се наплатува како што следува:
Во Прва зона - покрај потесниот
градежен реон на град Струмица (на пр.
Пречистителна станица)...........400,оо ден/м2
Во Втора зона - покрај Магистрален
пат и населените места со Одлука за определување на градежниот реон .300,оо ден/м2
Во Трета зона - покрај останати јавни
патишта надвор од потесниот реон на
населбите...................................200,оо ден/м2

5.300.000,00

Во Четврта зона - во и покрај
пасивните и заостанати населени места Рич, Белотино и Попчево ...........40,оо ден/м2
8. ГРАНИЦИ НА ЗОНИ ВО ПОТЕСНИОТ
ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАД СТРУМИЦА

1. Прва зона - го опфаќа подрачјето
во централниот дел од градот кој е
ограничен со улиците:
Плоштад Маршал Тито, “Боро Џони”,
“Орце Николов”, “Ванчо Китанов”, ја
пресекува “Благој Мучето”, кај споменикот на
револуцијата, “24 ти Октомври”, “Младинска”, Крушевска Република”, “Димитар
Влахов” и се затвора на Плоштад Маршал
Тито.
2. Втора зона - го опфаќа
подрачјето надвор од границите на прва она
и тоа:
Просторот ограничен со патот М-6,
“Климент Охридски”, “Ѓорги Упчев”, ул.
“Маршал Тито” до излезот од градот,
граница на урбаниот опфат со ГУП, ул.број
11 согласно ГУП, ул”Бетовенова”, “5ти
Ноември”, “Стив Наумов”, граница на
урбаниот опфат со ГУП, и се затвора со
патот М-6.
3. Трета зона - го опфаќа просторот
надвор од втората зона во рамките на
градежниот опфат со ГУП и тоа источно од
патот М-6, источно од “Климент Охридски”,
јужно од “Ѓорги Упчев”, западно од ул.
“Маршал Тито” и северно од границата на
Урбан модул 26 дефиниран со ГУП на град
Струмица.
4. Четврта зона - го опфаќа
просторот на повисокиот дел на градот и тоа

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

над
улиците:
“Бетовенова”,
Славчо
Стојменски”,
Бел
Камен”,
“Пиринска”,
“Партизанска”,
ја
пресекува
“Васил
Главинов” и од над “Стив Наумов”.
9. Завршни одредби - започнатите
постапки за издавање на одобрение и на
одобрение за употреба ќе продолжат според
прописите кои важеле до денот на
стапувањето во сила на оваа Програма, а
спрема законски предвидениот рок за
завршување на тие постапки.
Оваа Програма влегува во сила по
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. Гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7748/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
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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 Годишната Програма за
изградба реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици на
територијата на општина Струмица
за 2010 година
1. Се објавува Годишната Програма
за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици на
територијата на Општина Струмица за 2010
година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.12.2009 година.

Број 08-7749/2
Градоначалник
25.12.2009 год.
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.
Струмица
...........................................................................................................................

375.
Врз основа на 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 24.12.2009 година, донесе
Го диш н а
п р о г р а м а
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за 2010 година

Во текот на 2010 година, ќе се извршат следните активности:
ЈД. Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
Ред.
Бр.

Објект

1

Тротоар во Куклиш

2

Асфалтирање на улица до црквата во Куклиш

3

Асфалтирање на улица од Бојчето до Липа во Куклиш

4
5

Асфалтирање на улица покрај Миланчето во Куклиш
Ул. во Сачево од гробишта кон куќата на
И. Митев кон пат Сачево Mуртино

6

Улица во Свидовица

7

Улица во Велуса од Турска чешма -Гркланов Благој

8

Улица во Баница 1

9

Улица во Баница 2

Износ денари

Стр.

106

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

10

Асфалтирање на улица во Добрејци

11

Асфалтирање на улица кај Дончо Андонов Банско

12

Асфалтирање игралиште во Просениково

13

Улица во Дабиле Пецанова- Жежова

14
15

Улица во Дабиле од куќен број до магазин на ЗИК
Улица во Дабиле од споменик Ацо Караманов
до куќен бр.129

16

Улица во Дабиле Мација - Божикова од к. бр.330-322

17

Улица во Дабиле од к.бр.89- 91

18

Улица во Дабиле од к.бр 9-12

19

Асфалтирање улица во Градско Балдовци

20
21

Асфалтирање улица во Рич кај црква
Асфалтирање делови од улици после канализација
Муртино

22

Вградување на цврста подлога покрај стара река Муртино

23

Асфалтирање на џеб во Муртино кај Шинка

24

Асфалтирање на улица од Џамија до Душко Митев Габрово

25

Цем. На ул од Црква (запад) до Стојан Јанев Габрово
В к у п н о:

28.12.2009 год.

12.340.000,00

Ј6 Одржување и заштита на локални патишта и улици
и регулирање на режим на сообраќај

ред,
бр.
1
2
3
4
5
6
7

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

Износ во
денари

7.240.000,00

Планирани средства од Агенцијата за јавни патишта во висина од 10.000.000,оо ден.
Оваа Годишна програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.
гласник на општина Струмица”.
Број 07-7749/1
24.12.2009 год.
Струмица

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

28.12.2009 год.
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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 Програмата за одржување
на јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2010 година
1. Се објавува Програмата за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2010
година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.12.2009 година.
Бр. 08-7750/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

......................................
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одржувањето на објектите и инсталациите,
редовна замена на светлечките тела,
чистење и боење на електричните столбови.
Со Програма
се утврдуваат
активностите за одржување на јавното
осветлување за 2010 година, односно се
утврдува
обемот
и
динамиката
на
одржувањето, финансирањето на истите,
како и финансирањето на потрошената
енергија од јавното осветлување во
општината.
Финансирањето,
односно
покривањето на трошоците за јавното
осветлување е регулирано со Законот за
изменување и дополнување на Законот за
комуналните такси (“Сл.весник на РМ” број
92/07), според кој за користење и одржување
на јавното осветлување се плаќа комунална
такса.
Наплатата на таксата за користење и
одржување на јавното осветлување од
имателите на броило ја врши ЕВН
Македонија АД Скопје – КЕЦ - Струмица и ја
уплатува на сметка на Буџетот на општина
Струмица.
Мрежата за јавно осветлување се
напојува од 122 трафостаници во кои се
наоѓаат блокови за јавно осветлување.

376.
Врз основа на член 20 став 1 точка
13 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе

Со редовното одржување на јавното
осветлување е опфатено:
- замена на прегорени и скршени
сијалици;
- замена на оштетени светлосни
арматури;
- замена на заштитни стакла;

П р о г р а м а
за одржување на јавното осветлување
на подрачјето на Општина Струмица за
2010 година
Согласно Одлуката за комунален
ред и мерките за нејзино спроведување на
подрачјето на општина Струмица, Советот
на општината го уредува и организира

- замена на сите останати елементи
на сијаличното место (пригушници,
фасонки и др.)

Во текот на 2010 година се
предвидува да се постават нови арматури и
тоа во градот Струмица на следните улици:
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Ред. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Службен гласник на општина Струмица
На улици во градот
Ул. „Младинска“ .........................................
Ул. „ Ѓорѓи Василев“ ...................................
Ул. „ Никола Тесла “ ..................................
Ул. „ Ристоман Попчевски “ .........................
Ул. „ Кирил и Методиј “ ...............................
Ул. „ Кр. Република“ ..................................
Ул. „ Ѓорѓи Трајков“ ....................................
Ул. „ Бетовенова“ .....................................
Ул. „ Братство“ ............................................
Ул. „ Бошко Буха“ .......................................
Ул. „Славчо Стојменски“ ............................
Ул. „ Ристо Ќурчиев“ ..................................
Ул. „ Димитар Влахов “ .............................
Ул. „М.Х. Јасмин“ .....................................
Ул. „Егејска “ ..............................................
Ул. „ Васил Главинов “ ...............................
Ул. „ Киро Абрашев“ ....................................
Ул. „ Братство Единство“ ..........................
Ул. „ 5-ти Ноември“ ...................................

28.12.2009 год.
Бр. на
арматури
13
4
4
3
1
7
1
11
4
6
4
2
5
6
1
1
1
2
3

Во населените места:
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Населени места
Баница
Вељуса
Сачево
Муртино
Водоча
Попчево
Костурино
Раборци
Куклиш
Гр. Балдовци
Банско
Габрово
Добрејци
Просениково
Дабиле
Рич

Во Програмата за јавно осветлување за
2010 година да се предвидат средства и тоа:
Јавно осветлување
За тековната потрошувачка на
електрична енергија ...12.500.000,оо денари;
За одржување на инсталациите ………………….. .3.800.000,оо денари
Редовното одржување на јавното
осветлување
се
изведува
преку
составување на пријава – барање од страна
на граѓани, месни и урбани заедници и се

Бр. на
арматури
15
5
5
8
3
7
10
2
20
2
10
2
10
5
8
2

однесува за дефект на улично осветлување
и за проширување на улично осветлување.
Исто така ќе се вршат редовни контроли
како теренски увиди за согледување на
состојбите, отсранување на утврдените
дефекти
и
доведување
на
јавното
осветлување во исправна состојба.
Во рамките на одржувањето на
јавното осветлување ќе се врши и месечно
читање на потрошената електрична енергија
од јавното осветлување во сите напојни 122
трафостаници.
Извршител на сите овие активности
ќе биде ЕВН Македонија – АД Скопје – КЕЦ

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

Струмица, со претставник од Секторот за
урбанизам и комунални работи Струмица.
Додека редовното одржување преку
замена на елементи ќе го врши стручна
организација која ќе ја утврди Комисијата за
јавни набавки преку спроведена тендерска
постапка.
Надзор во редовното одржување на
инсталациите, проверка на пристигнатите
фактури за наплата на извршените работи,
како и динамика на наменското користење
на средствата ќе врши Секторот за
урбанизам и комунални работи Струмица.

бр. 27

стр.

109

377.
Врз основа на член 17 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број
24/08) и член 20 од Статутот на општина
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник на
општина Струмица” број 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе

Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7750/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Годишна
програма
за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на
општина Струмица
за 2010 година

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

1. В О В Е Д
Годишната програма за изработка на
урбанистичките
Струмица

Број 08-7751/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

година

општина

претставува

план,

Детални

урбанистички

планови и Урбанистички планови за села во
општината,

основа

за

уредување

и

опремување на градежното земјиште и е
сегмент од потребната документација за
добивање

1. Се објавува Годишната Програма
за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за 2010
година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.12.2009 година.

2010

на

основа за изработка и донесување на:
Генерален

Р е ш е н и е
за објавување на Годишната Програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за 2010
година

за

планови

согласност

за

изработените

планови од Министерството за транспорт и
врски.
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2. Планирани активности
Ф1. Урбанистичко планирање .............................................................. 4.000.000,00 ден.
I.

Измена и дополнување на Генерален план за град Струмица .......... 350.000,00 ден

II.

Детални урбанистички планови во градот ......................................... 2.000.000,оо ден.

р.б.

Објект

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

III.

Блок 1 (Дел од централно градско подрачје)
Блок 3 (Стопанска зона – север)
Блок 5 (Стопанска зона – север)
Блок 13
Блок 14
Блок 15
Блок 17 (источно од ул.”К.Охридски”-Белик)
Блок 17/1 (источно од ул.”К.Охридски”-Белик)
Блок 19
Блок 20 (дел)
Блок 21 (источно од ул.”К.Охридски”-Белик)
Блок 22(дел)
Блок 36
Блок 37
Блок 39 (Софилар)
Блок 40 (Софилар)
Блок 41/2 (дел)
Блок 42 ( Краварник)
Вкупно :

Износ
денари

2.000.000,оо

Детални урбанистички планови во градот - самоинвестирање
р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Објект
Блок 3-а ( Печатница)
Блок 4 (дел)
Блок 8
Блок 12
Блок 16
Блок 18( Дел)
Блок 23 ( АДГ Градба)
Блок 24 ( Огражден и Санкерамика)
Блок 30 (дел меѓу ул. Кирил и Методи, ул.
Герас Цунев, ул. 27 Март ул. Стив Наумов)
Блок 33 (дел)

Износ денари
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица
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IV.Урбанистички план за села во Општината…..................... 1.650.000,оо

р.б.
1.
2
3
4
5
6
7
8

Објект
Урбанистички план за село Банско
Урбанистички план за село Костурино
Урбанистички план за село Габрово
Урбанистички план за село Градско Балдовци
Урбанистички план за село Куклиш
Урбанистички план за село Просениково
Урбанистички план за село Дабиља
Урбанистички план за село Добрејци
Вкупно :

Износ денари
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање

1.650.000,оо

V. Урбанистички план вон населено место
р.б.
Објект
1.
КП бр. 1191 КО Просениково
Викенд населба КО Куклиш
3
Стопанска зона КО Свидовица - КО Куклиш
4
КП бр.1272, 1272/2, 1273,1274/1, 1274/2, 1275, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2,
1284/3 и 1285 КО Водоча м.в. Попово Лозе
5
Викенд населба К.О. Раборци

Износ денари
самоинвестирање
самоинвестирање
Буџет на РМ
самоинвестирање
самоинвестирање

3. Финансирање
За финансирање на урбанистичките
планови од програмата Ф1 средства ќе се
обезбедат од: Буџетот на општина Струмица
за 2010 година, со самоинвестирање и од
Буџет на РМ.
4. Завршни одредби
Во текот на годината во зависност од
потребите, Програмата може да претрпи
измени и дополнувања.
Врз основа на годишната програма
за изработка на урбанистички планови,
Општината како нарачател на планот
склучува договор за изработка на планови
согласно Законот со правни лица кои имаат
овластувања и лиценци за изработка на
урбанистички планови.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7751/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за одржување
на јавно зеленило на подрачјето на Општина
Струмица за 2010 година
1. Се објавува Програмата за
одржување на јавно зеленило на подрачјето
на Општина Струмица за 2010 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.12.2009
година.
Бр. 08-7752/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

..........................................
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Реализацијата на Програмата се
спроведува преку:
- Одржување на јавното зеленило на
подрачјето на градот и одржување на
јавното зеленило во вонградскиот појас.

379.
Врз основана член 20 став 1 точка 16
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
П р ог р а м а
за одржување на јавно зеленило на
подрачјето на општина Струмица
за 2010 година
I.

Вовед

Програмата
за
одржување
и
уредување на јавното зеленило на
подрачјето на Општина Струмица за 2010
година, има за цел да ги прикаже видот и
обемот на работите за одржување на
зеленилото на подрачјето на градот,
заштитените
подрачја
и
спортско
рекреативните центри и уредувањето на
нови зелени површини, како и начинот на
нивното финансирање.
Редовното
одржување
на
зеленилото се реализира со примена на
соодветна динамика и интензитет на
работните
операции,
прикажани
во
табеларните
прегледи,
опфатени
со
Годишниот план за работа на извршителот
на Програмата.
Подигањето
на
нови
зелени
површини
и
реконструкцијата
на
деградирани зелени површини се врши
според утврдените потреби.
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ НА
ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО
Одржувањето на јавното зеленило е
планирано во согласност со стандардните и
биотехничките нормативи.

1. Јавно зеленило на подрачјето
на градот
јавните зелени
Одржувањето на
површини
на подрачјето на општина
Струмица дел се врши интензивно, а дел
екстензивно. Под интензивно одржување
подлежат следниве зелени површини:
1. Парковски зелени површини;
2. Зелени површини на булевари;
3. Зелени
површини
кои
по
урбанистичкиот план
се од јавен
карактер;
4. ул. ,,Благој Јанков Мучето”;
5. плоштад ,,Гоце Делчев” ;
6. зеленило кај ,,Отекс”;
7. зеленило кај супер маркет;
8. кружен тек на ул ,,Балканска” и
,,Маршал Тито”;
9. кружен тек на ул ,,22 Декември,, и ,,
Орце Николов”;
10. зелена површина на ул ,,Брака
Миладинови”;
11. зелена површина на ул ,,Братство и
Единство”;
12. зелена површина на ул.”Климент
Охридски”;
Под екстензивно одржување подлежат
дрворедите, зелените површини околу
детските
игралишта
во
градот
и
вонградското зеленило.
Динамиката
и
интензитетот
на
одржување на јавното градско и вонградско
зеленило ќе се
уреди согласно со
Оперативна програма, истото се врши
согласно со прегледите кои се составни
делови на Програмата, со кои ке се вградат
сите елементи на одржување на градското
и вонградското зеленило со сите негови
пропратни делови како и мерки за негово
збогатување и реконструкција.

Во парковски површини спаѓат следниве:
-

28.12.2009 год.

Парк пред Собрание____________________3.250 м2
Градски парк (прв дел)__________________22.575 м2
Градски парк (втор дел)_________________16.493 м2
Градски парк (трет дел)_________________50.000 м2
Бежански парк__________________________860 м2
Вкупно ______________________________93.178 м2
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2. Зелени површини на булевари
Во зелени површини на булевари спаѓаат:
- бул. ,,Маршал Тито” ____________________ 1.391 м2
- бул. ,,Ленинова” ________________________ 918 м2
- бул. ,,Гоце Делчев” _____________________ 850 м2
- бул. ,,Балканска” _______________________ 700 м2
- Вкупно________________________________ 3.859 м2
3. Други зелени површини
Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување:
-

ул ,,Благој Ј. Мучето” _________________________ 700 м2
плоштад ,,Гоце Делчев” _______________________ 280 м2
зеленило пред ,,Отекс”______ _________________ 250 м2
зеленило кај супер маркетот ____________________ 50 м2
кружен тек на ул ,,Балканска”__________________ 172 м2
кружен тек на ул ,,22 Декември” ________________ 410 м2
зелени површина на ул ,,Брака Миладинови” _____ 357 м2
зелена површина на ул “Климент Охридски” ______1 100 м2
зелена површина на ул ,,Братство и Единств”_____
78 м2
кружен тек на ул.Климент Охридски”______________ 452 м 2
зелена површина на ул.”Маршал Тито” ___________1 030 м 2
Вкупно ____________________________________ 4.879 м2

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ
НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Реден
Број

Вид операција

1

Гребулање на тревата

2

Машинско косење на тревата

3

Собирање на искосената трева

4

Припрема на цв. површини

5

Садење на сезонско цвеке

6

Прашење на сезонско цвеке

7

Кроење на жива ограда

8

Окопување на жива ограда

9

Окопување на грмушки

10

Мерна единица
м2
м2

Количина
83947

Бр.на
операци
10

83947

10

83947

10

2701

2

2701

2

2701

6

336

2

336

2

бр

3225

1

Кроење на грмушки и дрва

бр

3225

11

Окопување на ружи

бр

1623

1
4

12

Кроење на ружи

бр

1623

2

13

Чистење на зелени површини

м2

82615

3

2

82615

60

м2
м2
м2
м2
м2
м2

14

Заливање на зелени површини

м

15

Сечење на ивици по стази

м

6470

2

2

82615

252

16

Собирање на отпад со износ

м
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17

Метење на стази

м2

5600

18

Прихранување со минерално г.

кг

19

Расад сезонско цвеке

бр

4939
37525

20

Вода потрошена за заливање

м3

37782

21

Одржување на дрвореди

бр

1850

22

Заштита на палми

бр

35

252

РАБОТНА
ОПЕРАЦИЈА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Гребулење на тревата пред м.к.
Машинско косење на тревата
Собирање на искосената трева
Припремање на цветни површ.
Садење на цветни површини
Прашење на сезонско цвеке
Кроење на жива ограда
Окопување на жива ограда
Окопување на грмушки дрвја
Кроење на грмушки и дрвја
Окопување на ружи
Кроење на ружи
Чистење на зелени површини
Заливање на зелени површини
Сечење на ивици по стази
Собирање на отпад и износ
Метење на асфалтни стази
Варосување на дрвјата
Заштита на палми

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Вкупно

Реден број

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ - КАЛЕНДАРСКИ

_

_

_

1

2

2

1

2

1

1 _

_

10

_

_

_

1

2

2

1

2

1

1 _

_

10

_

_

_

1

2

2

1

2

1

1 _

_

10

_

_

_

_

1

_

_

_

_

1 _

_

2

_

_

_

_

1

_

_

_

_

1 _

_

2

_

_

2

_

1

2

_

_

_

1 _

_

6

_

_

_

1

_

1

_

1

_

1 _

_

4

_

_

_

1

_

_

_

1

_

_ _

_

2

_

_

_

1

_

_

_

1

_

_ _

_

2

_

_

_

1

_

_

_

_

_

_ _

_

1

_

_

_

1

1

_

1

_

_

1 _

_

4

_

_

_

1

_

_

_

_

_

1 _

_

2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 1

1

2

_

_

_

_

5

10

20

20

5

_ _

_

60

_

_

_

_

1

_

_

_

1

_ _

_

21

21

21

21

21

21

21

21 21 21 21 21

252

21

21

21

21

21

21

21

21 21 21 21 21

252

_

_

_

1

_

_

_

_

4.Вонградско зеленило
Заштитната шума „Еленица“ зафаќа
површина од 947 ха и е од големо
значење за градот Струмица. Оваа шума
има големо значење за инфраструктурата
на градот, односно е од големо значење
за ерозијата на почвата. Неопходно е
чување на шумата и нејзино пошумување
со што би го запазиле шумскиот фонд.

_

_ _

2

_

1

1

1

Во
заштита
на
човековата
околина
пресудно
значење
има
вонградското зеленило кое со својата
конфигурација на теренот со три сливни
подрачја гравитира во градот.Од овој
аспект
вонградско
зеленило
има
пресудно
значење
за
изградената
канализација во градот од една страна, а
од друга претставува излетничко место
за граганите од градот за рекреација и
излети.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27

стр.115

Табела
Карактеристики
Големина
Простирање

Сливни подрачја

Голини за
пошумување

Реон А
685ха
Гравитира кон градот
Струмица
-Месност,,Чам Чифлик”
Порој Св.Илија
321ха
Порој Коритниче
50ха
Порој Ѓупски1
190ха
Порој Ѓупски2
40ха
Порој Ѓупски3
26ха
Порој Ѓупски4
24ха
Голини на месноста ,,Чам
Чифлик” ................ 30 ха

III. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Задолжен субјект за извршување
на активностите предложени со оваа
Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица .
ЈПКД
“Комуналец”
Струмица
изготвува Годишна програма за работа,
која ги содржи површините, основните
операции и динамиката на нивно
извршување, поделбата на територијата
на реони и катастарски преглед на секоја
од површините, како и потребните
средства.
За подигањето на ново јавно
зеленило
и
реконструкција
на
деградирано јавно зеленило, Општина
Струмица, покрај ЈПКД „Комуналец“,
може да вклучи и други правни лица,
одбрани преку јавен повик.
IV. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА
Надзор над извршувањето на
Програмата, согласно
Одлуката за
комунален ред, врши Секторот за
урбанизам и комунални работи.
Инспекциски надзор, согласно
Одлуката за комунален ред, врши
општинскиот комунален инспектор.
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ
ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА
Финансирањето на активностите за
одржување на јавното
зеленило,
предвидени со оваа програма, се врши од
Буџетот на општина Струмица Програма
Ј-7 каде што се предвидени средства во
висина од 3.000.000,оо денари.
Делот
на
подигање
и
реконструирање на јавните зелени
површини
се
финансира
преку
Програмата за уредување на градежно
земјиште за 2010 година.

Реон Б
108 ха
Гравитира
према река
Тркања

Реон В
54 ха
Гравитира
према село
Баница

Голини за
пошумување
28ха

Голини за
пошумување
14ха

Цените
за
работите
околу
одржувањето,
подигањето
и
реконструкцијата на зеленилото, кои ги
врши ЈПКД “Комуналец” Струмица се
дефинирани
согласно
важечките
ценовници за ваков вид на услуги.
VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7752/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за
одржување на јавната
чистота на подрачјето на општина
Струмица за 2010 година
1.Се објавува Програмата за
одржување на јавната чистота на
подрачјето на општина Струмица за 2010
година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
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Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

379.
Врз основа на член 12 од Законот
за јавна чистота („Сл. весник на РМ” број
111/08) и член 20 став 1 точка 15 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
П р о г р а м а
за одржување на јавната чистота на
подрачјето на општина Струмица за
2010 година
I.

Вовед

Програмата за одржување на
јавната чистота на подрачјето на
Општина Струмица за 2010 година ги
дефинира обемот, динамиката, начинот
на вршење на потребните активности, и
начинот на нивно финансирање.
Одржувањето на јавната чистота
подразбира чистење (метење и миење)
на јавните сообраќајни површини и е во
зависност од:

28.12.2009 год.

•
•

густина на населеноста
фрекфенција на луѓе и моторни
возила
• степен на нечистотија
• степен на пречки (паркирани возила,
диви продавачи и др.)
• инфраструктурните
сообраќајни
услови
• делувањето
на
градежната
оператива, која со своите возила се
јавува како еден од најголемите
загадувачи на јавните сообраќајни
површини.
II. Одржувањето на јавната чистота ќе
се состои од:
- Машинско и рачно метење и
миење на улиците, булеварите, како и
сите други јавни површини и отворени
простори и јавни објекти наведени во
Законот за јавна чистота;
- Празнење на уличните корпи за
отпад кои се поставени во поширокото
централно градско подрачје;
- Одржување на јавните површини
во зимски услови.
Одржувањето на јавната чистота
ќе го вршат дневните-дежурни и ноќните
метачи.
Дневно-дежурно метачи ќе вршат
рачно метење во поширокото централно
градско подрачје и празнење на уличните
корпи за отпад со двократно работно
време и тоа од 8:30 х до 12:30 х и од 17:30
х
до 20:30 х шест дена во седмицата
(слободен
ден
сабота).
Вкупната
површина која ќе се одржува е 59 332 м2.
Реонот кој ќе се одржува е следниот:

- бул.”Маршал Тито” со површина од .................... 9 437 м2
- бул.”Гоце Делчев” со површина од ................... 12 285 м2
- бул.”Ленинова” со површина од ......................... 18 625 м2
- ул.”Маршал Тито” со површина од ...................... 8 040 м2
- ул.”Гоце Делчев “ со површина од ..................... 2 704 м2
- ул “Сандо Масев” со површина од ...................... 2 376 м2
- ул.” Герас Цунев” со површина од ....................... 1 932 м2
- ул “Јосиф Јосифофски” со површина од ........... 1 833 м2
- ул.”Невена Стојкова” со површина од ................ 2 100 м2
Согласно
Законот
за
јавна
чистота ќе се продолжи со поставување
на нови улични корпи за отпад почнувајќи
од централното градско подрачје кон
периферните делови на градот.
Ноќното чистење ќе врши шест дена
на чистење на поширокото централно

градско подрачје и двапати седмично на
секој од трите реони во периферните
делови на градот со работно време од 04
х
до 11х. Во пошироко градско подрачје би
биле опфатени следниве булевари и
улици со вкупна површина од 85 898 м2:

бул.”Маршал Тито” со површина од ….....9 437м2
ул. “Балканска “ ........................................ 10 332 м2
бул. “Гоце Делчев “
............................. 12 258 м2
бул. ”Ленинова “
................................. 18 625 м2
ул.” Маршал Тито “ .................................... 8 040 м2
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ул. “ Гоце Делчев “ ..................................... 2 704 м2
ул.” Сандо Масев “ .................................. 2 376 м2
ул.” Герас Цунев” .....................................1 932 м2
ул. “Јосиф Јосифовски” ............................ 1 833 м2
ул. “Благој Мучето “ ................................. 6 684 м2
ул. “24 Октомври “ .................................... 7 718 м2
ул.” 4-ти Јули “ ..........................................1 979 м2
ул. “ Васил Сурчев “ ................................ 1 980 м2
Периферните делови на градот ќе бидат поделени на три реони и нивното чистење
ќе биде двапати седмично.
Реон I ги опфаќа следните улици со површина од 66 690 м2 и чистењето ќе се врши
во понеделник и четврток:
ул.”Димитар Влахов “ .................................. 6 129 м2
ул. “Маврово “ .............................................. 1 152 м2
ул.” Ѓуро Ѓаковиќ “ ....................................... 3 740 м2
ул.” Херој Карпош”
.................................... 2 125,5м2
ул.” 5-ти Ноември” ...................................... 6 461 м2
ул. “Крушевска Република”
....................... 9 390 м2
ул.” Вардарска “
.......................................1 035,5 м2
Плоштад “29-ти Ноември “
...................... 1 111,5 м2
ул. “Белградска “ ............................................. 954 м2
ул. “Охридска”
..............................................1.197 м2
ул. “Дојранска”
............................................. 739,5м2
ул. “Кожув “ ................................................... 1 244 м2
ул. “15-ти Мај”
.......................................... 1 681,5 м2
Ул. “Бетовенова “ ......................................... 4 837 м2
ул. “Славчо Стојменов”
.............................. 2 093 м2
ул.” Маршал Тито”
..................................... 9 724 м2
ул.” Елка Јанкова “ ....................................... 2 800 м2
ул.” Спиро Захов” ......................................... 2 076 м2
ул.” Е.П. Андонов”
....................................... 2 140 м2
ул. “ Скопска “ ...................................................525 м2
ул.” Атанас Нивичански.”
............................. 804 м2
ул. “ Светозар Марковиќ “ ............................2 086 м2
ул. “ Огражден”
.........................................1 301,5 м2
ул. “ 11-ти Септември” ......................................1 344 м2
ул '' Сташо Пинџур ''............................................ 745 ,5м2
ул '' 1 Мај ''...............................................................942 м2
ул '' Дебарска ''........................................................348 м2
ул '' Пиринска''..........................................................310 м2
Реон II ги опфаќа следните улици со површина од 90 912 м2 и чистењето ќе се врши
во вторник и петок.
- ул.” Иљо Шопов” …………... ....................................... 4 383 м2
- ул. “ Браќа Миладинови” …..………..............................7 100 м2
- ул. “ Јанко Цветинов “ …………..................................4 977 м2
- ул. “ Жртви на фашизмот” …………... ........................ 2 817 м2
- ул. “ Коста Бозов “..........................................................3 186 м2
- ул. “ Мито Хаџивасилев Јасмин “……………............... 4 683 м2
- ул. “ Панче Пешев” ……………......................................6 422 м2
- ул. “ Братство Единство” ……………............................ 8 328 м2
- ул. “ Младинска” (од ул.Братство до Е. Јанкова)…. 19 880 м2
- ул. “ Дрварска “
............................................... 2 736 м2
- ул. “ Широк дол “ …………............................................. 2 628 м2
- ул. “ Цар Самоил “ ………….......................................... 1 297 м2
- ул. “ Тиверија “. …………............................................... 1 539 м2
- ул. “ Методи Митевски “…………................................. 1 539 м2
- ул. “ Киро Абрашев “ …………..................................... 5 985 м2
- ул. “ Атанас Караман “ …………................................... 2 331 м2
- ул. “ Максим Горки “ …………...................................... 3 125,5м2
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- ул. “ Браќа Минкови “ ……………................................ 3 277,5м2
- ул. “ Ристо Ќурчиев “ …………….................................. 1 708 м2
- ул. “ Елка Јанкова “ ……………..................................... 2 970 м2
Реон III ги опфаќа следниве улици со површина од 46 526 м2 и чистењето ќе се
врши во среда и сабота.
-

-

ул.” Кирил и Методиј “…..................................... 4 263 м2
ул.” Стив Наумов “ ............................................... 4 110 м2
ул.” Вера Циривири “ ........................................... 2 015 м2
ул. “ Невена Стојкова “ ......................................... 2 100 м2
ул. “ 22-ри Декември “ .......................................... 3 552 м2
ул. “ 11-ти Октомври “........................................... 5 192 м2
ул.” Моша Пијаде “............................................... 8 459 м2
ул.” Ванчо Китанов “............................................. 2 700 м2
ул. “ Ѓуро Салај “.................................................... 3 377 м2
ул. “ Наум Наумовски Борче “ ............................ 2 460 м2
ул. “ Сава Ковачевиќ “.......................................... 3 768 м2
ул. “ Беласица” ....................................................... 936 м2
ул. “ Монополска”................................................... 888 м2
ул. “ Орце Николов “ ........................................... 1 060 м2
ул. “ Мирче Ацев “ ...............................................
588 м2
ул. “ Никола Тесла” ............................................. 2 058 м2

Миењето
на
булеварите
и
улиците се врши во летниот период и тоа
во ноќните часови почнувајќи од месец
Јуни па се до крајот на Септември.
Интензитетот на миењето ќе биде 6 дена
седмично во поширокото централно
градско подрачје и периодично во
периферните делови на градот. За таа
цел ќе биде ставена во употреба една
цистерна.
Во зимскиот период во услови на
снег дневно-дежурните и ноќните метачи
ќе работат на рачно чистење на снегот од
тротоарите,
пешачките
патеки
и
плоштадите, како и ослободување на
сливниците за нормално функционирање
на атмосферската канализација. Исто
така ќе вршат посипување со индустриска
сол машински и рачно. Чистење на
јавните површини од снежните врнежи ќе
се врши согласно Програмата за зимско
одржување на улиците на општина
Струмица донесена од Советот на
општина Струмица.
Чистењето на јавните објекти,
дворни
површини,
колективни
и
индивидуални објекти покрај редовното
ќе се врши и вонредно со организирани
акции двапати годишно и тоа во месец
мај и при крајот на месец септември, со
претходно објавување во медиумите. На
тој начин на граѓаните и институциите во
општината ќе им се овозможи да ги
исчистат своите подруми и дворни места.
Чистењето на јавните површини
после јавни манифестации, собири и
други масовни собирања ќе се врши од
страна на ЈП по претходен договор со
организаторот на истите.

Јавните
површини
кои
по
поројните врнежи се прекриени со наноси
од песок и друг материјал ќе се чистат
веднаш по престанувањето на врнежите
и се со приоритет пред другите
активности. Доколку постојат објективни
можности по чистењето на наносите ќе се
изврши перење на улиците.
Во населените места (руралните
средини)
кои
имаат
урбанистички
планови ќе се врши чистење на центарот
и
главната
влезна
улица
еднаш
седмично.
На Спомен-костурницата, Тримпатеката и околината на манастирот “ Св.
Илија” ќе се врши секојдневно чистење и
празнење на поставените корпи за отпад.
Чистење на диви депонии
Физичкиот обем на работите и
локалитетите се одределуваат месечно,
според согледувањата на терен, од
страна на Секторот за урбанизам и
комунални работи. Исчистените диви
депонии се потврдуваат со месечен
преглед доставен од страна на Јавното
претпријатие, а се одобруваат од
Секторот за урбанизам и комунални
работи.
II.
Начин на финансирање
Потребните финансиски средства
за одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Струмица се
обезбедуваат од цената на услугата за
изнесување на смет, согласно Одлуката
за одржување на јавната чистоќа
(„Сл.гласник на општина Струмица” бр.
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16/08) и се предвидени средства во
Буџетот на општина Струмица за 2010
година Програма Ј4 во висина од
7.200.000,оо денари.
За чистењето на диви депонии се
планирани средства
од Буџетот на
општина Струмица Програма Ј4 во
висина 200.000,00 денари.
Вонредните,
зголемени
активности за чистење на јавните
површини, поради организирани собири и
манифестации, се изведуваат по налог на
Секторот за урбанизам и
комунални
работи и се финансираат од страна на
организаторот, согласно Ценовникот за
вршење на дополнителни услуги.
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Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
активностите на општина Струмица од
областа на културата
во 2010 година
1.Се објавува Програмата за
активностите на општина Струмица од
областа на културата во 2010 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
24.12.2009 година.
Број 08-7754/2
Градоначалник
25.12.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
……………………………

IV. Извршител на Програмата
Задолжен субјект за извршување
на активностите предвидени со оваа
Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица.
ЈПКД
“Комуналец”
Струмица
изготвува годишна програма за работа во
која се содржани вкупните површини,
бројот и категоријата на улиците
поименично, бројот на извршителите,
ангажираната механизација, динамиката
и степенот на услугата, како и
финансиските показатели.
IV.

Надзор над извршување
на Програмата

Надзор над извршувањето на
Програмата врши Секторот за урбанизам
и комунални работи.
Инспекциски
надзор,
над
извршувањето на Програмата вршат
комуналните инспектори на Општина
Струмица.
V.

Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр.07-7750/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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

380.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
П р ог р а м а
за активностите на Општина Струмица
од областа на културата во 2010
година
I.

ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма

се:
-Обезбедување активен однос на
општина Струмица кон задоволувањето
на потребите и интересите на граѓаните
во областа на културата:
-Сочувување и афирмирање на
материјалното и духовното културно
наследство на општина Струмица;
-Сочувување и афирмирање на
културниот
идентитет
на
општина
Струмица;
-Создавање услови за квалитетно
културно жиеење, соодветно на статусот
на општина Струмица;
-Промовирање и поддржувњае на
нови идеи и проекти што ја афирмираат
општина Струмица како развиен културен
центар;
-Презентирање и афирмирање на
творците,
интерпретаторите
и
институциите од областа на културата во
земјава и странство;
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-Интензивирање и збогатување на
меѓународната културна соработка.
II. А К Т И В Н О С Т И

-Активностите
на
општина
Струмица во областа на културата ќе
бидат насочени кон поттикнување,
поддржување
и
помагање
на
остварувањето на целите на оваа
Програма;
Во таа смисла ќе се спроведуваат
активностите за:
-Сочувување на континуитетот на
одржувањето
на
традиционалните
културно-уметнички манифестации со
потврдени квалитети и присутен голем
интерес на граѓаните;
-Реализирање на манифестации,
програми и проекти со современи
содржини кои квалитетно го збогатуваат
културниот живот на општината;
-Помагање на манифестациите на
младите
со
културни-уметнички
и
забавно-едукативни содржини;
-Претставување во општината во
Република Македонија и странство на
афирмирани уметници, ансамбли и
институции, како и на млади творци и
интерпретатори,
во
согласност
со
утврдени критериуми;
-Поддржување на откривањето и
презентирањето на нови сознанија за
материјалното и духовното наследство за
општина Струмица;
-Одвивање на културно-уметнички
и забавни приредби на атрактивни
историски и урбани простори и објекти на
подрачјето на општина Струмица;
-Издавање
публикации
за
историското
наследство,
културната
традиција, современиот културен живот и
уметничкото творештво во општина
Струмица;
-Унапредување на меѓународната
- културна комуникација врз реципрочна

28.12.2009 год.

основа со други градови од земјата и
странство;
-Остварување на продуктивна
соработка со меѓународни асоцијации,
организации и фондации кои го помагаат
развојот на културата во локалните
заедници.
III.

ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите
на
општина
Струмица од областа на културата,
утврдени со оваа Програма, ќе се
финансираат од средствата на Буџетот
на општина Струмица за 2010 година,
средства од Буџетот на Република
Македонија спонзорства и донации.
При реализација на Програмата,
Општина Струмица ќе ги поддржува
организаторите на манифестациите и
реализаторите
на
проектите
при
спроведувањето на нивните активности
за обезбедување финансиски средства и
друга помош од:
-Буџетот
на
Република
Македонија за 2010 година (преку
надлежните министерства);
-Трговски
друштва,
јавни
претпријатија, фондации и други правни и
физички лица;
-Заинтересирани партнери за
меѓусебна соработка во земјата и
странство; и
- Други извори.

IV.

РАСПОРЕДУВАЊЕ
НА
БУЏЕТСКИТЕ
СРЕДСТВА

Средствата
од
Буџетот
на
Општина Струмица за 2010 година од
Програмите К1, К2, К3, К4 и КА во вкупен
износ од 14.888.000,оо денари, се
распоредуваат како учество на Општина
Струмица за поттикнување, одржување и
помагање на следните манифестации и
проекти од областа на културата.

28.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27

стр.121

Активности:
Назив на активностите
1
2
3
4
5
6
7
8
9.

Фестивал „Ристо Шишков”
Ликовна колонија
Астер Фест
Фестивал на афоризми
Струмичко културно лето
Коцерт за 11 декември
Трансфер за културни и музучки манифестации
Општински весник
Карневал
Вкупно:

Распоред на
средствата
1.100.000
150.000
500.000
100.000
1.000.000
350.000
350.000
800.000
4.068.000
7.418.000

Инвестиции:
Назив на инвестициите
1
2
3
4
5

Отворен амфитеатар
Уредување на спомен костурница
Уредување на споменици (Варница, Вељуса, Чам
Чифлик, Бекчето и Гоце Делчев)
Изработка на скулптури (споменик на човек под
маска
Изработка на скулптура (од Ликовна колонија)

V. МАНИФЕСТАЦИИ И ПРИРЕДБИ ШТО
ЌЕ СЕ ПОДРЖУВААТ И ПОМАГААТ СО
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои
ќе се поддржуваат и помагаат културните
манифестации, приредби и проекти се
следните:
-Почесно
покровителство
на
општина Струмица;
-Доделување награди, пригодни
подароци и слично;
-Обезбедување стручна, техничка
и друга поддршка со кадрите и опремата
со која располага општина Струмица;
-Организирање протоколарни и
промотивни средби на претставниците на
општина Струмица, при одржување на

350.000
600.000
200.000
7.470.000

Вкупно:
Средствата
распоредени
за
дополнително утврдени манифестации,
проекти и приредби ќе ги насочува
Градоначалникот на општина Струмица,
за активности кои не се опфатени со оваа
Програма, а со својата активност,
значење и квалитет придонесуваат за
остварување на програмираните цели во
областа на културата.

Распоред на
средствата
6.000.000
500.000

манифестции и реализирање на проекти
од областа на културата.
Другите форми на активности за
поддршка и помош на манифестациите и
приредбите, ќе се реализираат од страна
на надлежниот орган на општина
Струмица и тоа по барање на
организаторите на манифестациите и
реализаторите
на
проектите
до
Градоначалникот на општина Струмица,
усогласен со целите на оваа Програма и
расположивите можности на општина
Струмица
V.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот на општина
Струмица се грижи и го обезбедува
спроведувањето на оваа Програма.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7756/1Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски
................................................
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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 Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2010 година
1.Се објавува Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2010 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
24.12.2009 година.
Број 08-7755/2
Градоначалник
25.12.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................

381.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницта одржана на 24.12.2009 година,
донесе
П р о г р а м а
за активностите на Општина Струмица
во областа на спорт и млади во 2010
година
I.

ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма
се:
Остварување
учество
на
Општина Струмица во организирањето,
одвивањето
и
збогатувањето
на
спортскиот живот во општината, во
согласност со потребите и интересите на
граѓаните;
- Афирмирање на општина
Струмица како развиен спортски центар;
- Унапредување на условите и
можностите за остварување на
спортските активности на децата и
младината, спортистите и на спортскорекреативните активности на граѓаните;
- Создавање услови за
реализирање на спортско-рекреативните
активности на граѓаните, особено
младите и здруженијата на граѓани од
областа на спортот;
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- Промовирање на можностите на
општина Струмица да биде домаќин на
одделни спортски манифестации од
највисок ранг и поддржување на
иницијативите што се преземаат на тој
план;
- Создавање услови за настапи во
земјата и странство на наши истакнати
спортисти и млади спортски надежи, како
и за гостување во општина Струмица на
спортисти со постигнати врвни резултати
во меѓународна конкуренција;
- Остварување и унапредување
на меѓународната спортска соработка.
II. А К Т И В Н О С Т И
Активностите во областа на
спортот, општина Струмица ќе ги насочи
кон поттикнување, поддржување и
помагање на остварувањето на целите на
оваа Програма.
Во таа смисла ќе се спроведуваат
активностите за:
-Заживување
на
спортските
манфиестации со традиција за кои постои
интерес
кај
граѓаните,
спортските
манифестации
и
спортистите
од
странство;
-Учество
во
организирањето
натпревари
со
силна
меѓународна
конкуренција;
-Иницирање
и
реализирање
посебни програми за создавање услови
за спроведување спортски активности на
спортистите, аматери, на учениците и
младината;
- Поддржување на иницијативите
и активностите за одвивање и развој на
спортски дисциплини кои не се присутни
во општина Струмица, а имаат значајно
место
на
врвните
меѓународни
манифестации;
-Овозможување
поинтензивна
комуникација на спортистите и нивните
здруженија, со спортистите од други
градови, региони и светот, заради
унапредување на меѓусебната соработка.
II.

ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите
на
општина
Струмица од областа на спортот,
утврдени со оваа Програма, ќе се
финансираат од средства на Буџетот на
општина Струмица за 2010 година,
Одлуката за определување на намена на
средства од данокот на имот за развој на
културата и спортот (Сл. гласник на
општина
Струмица”
бр.
25/09),
спонзорства и донации.
-При реализација на Програмата,
Општина Струмица ќе ги поддржува
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организаторите
на
спортските
манифестации при спроведувањето на
нивните активности за обезбедување
финансиски средства и друга помош од:

-Заинтересираните партнери за
меѓусебна соработка во земјата и
странство
-Други извори.

-Буџетот
на
Република
Македонија за 2010 година (преку
надлежните министерства);

IV.
РАСПОРДУВАЊЕ
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

-Трговски
друштва,
јавни
претпријатија, фондации и други правни и
физички лица;

Средствата
од
Буџетот
на
општина Струмица за 2010 година од
Програмата Л0 во износ од 6.236.000,оо
денари, се распоредуваат како учество на
Општина Струмица за поттикнување,
подржување и помагање за следните
активности од областа на спортот:

Р.бр.

Назив на активноста

1.
2.
3.
4.
5.

Подршка на спортски екипи и спортски сојузи
Подршка на Сојуз на училишен спорт по програма
Избор на најдобри спортисти на Струмица во 2010 година
Разни спортски турнири
Дополнително
утврдени
спортски
активности,
манифестации, проекти и приредби
Распоредување на средства по Одлука
Вкупно:

6.

Средствата предвидени
под
точка 1 на горната табела ќе бидат
распоредени на спортски здруженија, или
друга форма на спортско здружување за
подршка на квалитетен спорт, подршка на
кадетски и пионерски екипи како
надоместок за одржување на тренинзи и
натпревари,
како и на квалитетни
спортисти за учество на
домашни и
меѓународни спортски манифестации.
Распределбата на средствата ќе
се врши врз основа на Решение за
распределба на средства за подршка на
спортот донесено од Советот на општина
Струмица, а врз основа на предлог за
распределба на средствата, изготвен од
Комисија формирана од страна на
Градоначалникот на општина Струмица.
Средствата предвидени по точка
2 од горната табела, ќе бидат
распоредени врз основа на програма на
Сојузот на училишен спорт за активности
и манифестации на учениците од
основното и средното образование
(турнири во кошарка, одбојка, фудбал,
ноќна трка и сл.), како придружни
активности на Програмата за одбележување на празници и манифестации.
Средствата
распоредени
за
дополнително утврдени активности, за
активности кои не се опфатени со оваа
Програма, а со својата актуелност,

НА

Распоредени
средства
2.000.000,оо
250.000,оо
100.000,оо
250.000,оо
400.000,оо
3.236.000,оо
6.236.000,оо

атрактивност, значање и квалитет,
придонесуваат за остварувањето на
програмираните цели во областа на
спортот, по предходно образложени
барања, ќе ги насочува Градоначалникот
на општина Струмица.
V. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ
НА СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ

Други спортски манифестации за
остварување на целите на Прогамата, ќе
се поддржуваат и помагаат особено преку
следните форми на активности:
-Почесно
покровителство
на
општина Струмица;
-Доделување награди, пригодни
подароци и слично;
-Обезбедување стручна, техничка
и друга поддршка со кадрите и опремата
со која располага општина Струмица;
-Учество на претставниците на
општина Срумица на протоколарни и
промотивни средби, организирани по
повод одржувањето на спортските
манифестации.
- Формите на активности за
поддршка и помош на спортските
манифестации, ќе се реализираат од
страна Општина Струмица и тоа по
барање
на
организаторот
на
манифестацијата, усогласен со целите на
оваа
Програма
и
расположивите
можности на општина Струмица
Општината на младите ќе им
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помага преку:
-организирање трибини, форуми,
дебати и сл. на теми што се од нивен
интерес,
-организирање
кампањи
за
потенцирање на здравиот начин на
живот;
-организирање анкети за да се
утврди нивниот интерес и да се насочат
сферите на делување на општината.
VI .ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина
Струмица се грижи и обезбедува
спроведувањето на оваа Програма.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7755/1Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризам во 2010 година
1. Се објавува Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризам во 2010 година, донесена на
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седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Број 08-7756/2
Градоначалник
25.12.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................................

382.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица
во областа на локалниот економски
развој и туризмот во 2010 година
1. Развојни приоритети и цели
Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалиот економски развој (ЛЕР) во текот
на 2010 година ќе бидат насочени кон
поддршка на локалниот економки развој и
поттикнување на развојот на туризмот.
Основна цел на Програмата за
ЛЕР е реализација на зацртаните
развојни процеси согласно постојните
стратешки документи.
3. Проектни активности распоредување на буџетските средства
Проектите на општина Струмица во
областа на ЛЕР ќе бидат насочени кон
забрзан
и
динамичен
развој
на
општината, согласно надлежностите и
утврдените
развојни
и
структурни
приоритети.

Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во:
1. Поддршка на локалниот економски развој
РБ

Проект
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проект со УСАИД за кредитен рејтинг на општината
Проект со Општинската организација на Црвен крст за подготовка на
училиштата за заштита и спасување
Проект со Мак-Институт во Брисел за лоби подршка
Проект за промоција на готови индустриски зони во Општина Струмица
Проект за подигање на свест за паркирање и чист воздух
Проект за подигање на свест за јавна чистоќа
Подршка на Центарот за регионален развој на Југоисточниот плански
регион
Трансфер до центар за подршка на НВО (по посебна програма)
Трансфер до Детски парламент – Младински совет (по посебна
програма)
Трансфер до ЈП „Паркиралишта-Струмица” (По програма за работа)
В к у п н о:

Предвидени
средства
350.000,оо
600.000,оо
1.000.000,оо
1.000.000,оо
350.000,оо
350.000,оо
600.000,оо
2.350.000,оо
4.000.000,оо
2.000.000,оо
12.600.000,оо
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2. Поттикнување на развојот на туризмот
РБ

Проект
1.

Предвидени
средства

Печатење на промотивни материјали на општината
350.000,оо
350.000,оо

Вкупно:
Вкупно 1 +2 .................................................... 12.950.000,00 денари
Финансирање:
Предвидените
проектни
активности во рамки на оваа Програма во
вкупна вредност од
12.950.000,оо
денари, ќе бидат финансирани од
средствата на Буџетот на општина
Струмица за 2010 година –Програма Г1 и
кофинансирање од страна на домашни и
меѓународни институции, агенции и
фондации.
Завршни одредби
Градоначалникот на општина
Струмица, го следи реализирањето на
предвидените активности во рамките на
оваа Програма, покренува иницијативи,
дава мислења и поднесува предлози во
врска со остварувањето на нејзините
цели.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7756/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита во 2010
година
1. Се објавува Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита во 2010
година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
Број 08-7757/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

383.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица
за областа на социјалната заштита во
2010 година
Цели
I.
Основни цели на оваа Програма
се:
- обезбедување активен однос на
Општина Струмица кон задоволување
на потребите и интересите на
граѓаните од областа на социјалната
заштита;
- изнаоѓање форми за згрижување на
социјално ранливи групи;
- изнаоѓање форми за социјализација
на маргинализирани групи;
- подобрување на стандардот на
граѓаните;
- создавање услови за поквалитетни
услови на децата од предучилишна
возраст;
- осовременување
на
училишните
установи во однос на организацијата
на
програмските
содржини
и
соодветни кадровски услови за
инклузија на деца со посебни
потреби.
II.Активности
Активностите
на
општина
Струмица во областа на социјалната
кон
заштита
ќе
бидат
насочени
поттикнување, поддржување и помагање
за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- создавање услови за отворање на
дневни центри за згрижување на
семејно запуштени деца и деца од
улица;
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создавање услови за поповолен
социјален живот во клуб за стари
лица;
создавање услови за формирање
сервис за дотур на храна и лекови и
грижа на стари изнемоштени лица;
создавање услови за континуирана
работа на црковно-народна кујна;

-

28.12.2009 год.

помош за семејства погодени од
несреќи и елементарни непогоди;
помош на социјално
загрозени
семејства;
помош на лица – жртви на семејно
насилство;
промовирање
на
родовата
рамноправност.

Р.б.
1.

Проект
Трансвери до НВО за реализација на
проекти по Програма за социјална заштита

2.

Трансфери до физички лица за социјална
помош
Вкупно:

Предвидени
сердства
450.000,00

1.Трансвери до НВО
Трансверот
до
НВО
за
реализација на проекти ќе се реализира
преку
идентификација,
подршка
и
соработка
во
реализацијата
на
иницијативи и предлози на проекти од
интерес на општина Струмица , како и
програмски активности поднесени
од
страна на здруженија на граѓани и
фондации.
Релизацијата на средствата ќе се
врши преку јавен повик за прибирање на
барања за користење на срествата од
Буџетот на општина Струмица, наменети
за финасирање на иницијативи
за
проекти и програмски активности на
здруженија на граѓани.
Проектите
кои
ќе
бидат
финасиски подржани
од страна на
Општина Струмица, Одделение за услуги
на граѓаните и месна самоуправа се
однесуваат
на
стратешките
цели
дефинирани во Програмата.
2. Трансфери до физички лица
Трансферите до физичките лица
ќе ги реализира Градоначалникот на
општина
Струмица
согласно
оваа
Програма,
по барање на
лицата,
поткрепено со соодветна документација
и мислење од Одделение за услуги на
граѓаните и месна самоуправа.
III.Финансирање
Активностите од областа на
социјалната заштита утврдени со оваа
Програма ќе се финансираат од средства
од Буџетот на општина Струмица
предвидени за 2010 година. При
реализацијата на Програмата, Општина
Струмица ќе ги поддржува институциите
и
здруженијата
на
граѓани
при
реализирање
на
проектите
од
социјалната сфера на обезбедување на
финансиски средтсва и друга помош од:

150.000,00
600.000,оо

Министерството за труд и социјална
политика на Република Македонија;
- трговски
друштва,
јавни
претпријатија, фондации и други
правни и физички лица;
- заинтересирани
партнери
за
соработка во земјата и странство; и
- други извори.
IV.Распоредување
на
буџетските средства
Содржините предвидени во оваа
Програма се финансираат со посебна
ставка во Буџетот на општината Програма МА во вкупен износ од
600.000,оо денари.
V.Активности поддржани со
други форми на активности
Во општина Струмица делуваат
бројни здруженија на граѓани чија
основна цел е социјализација и инклузија
на социјално запуштени лица, стари и
изнемоштени лица, маргинализирани
групи и зависници од дроги и други
наркотици.
Општина Струмица ќе ги поддржи
нивните напори за отворање дневни
центри за згрижување и социјализација и
ќе вложи напори да обезбеди соодветен
простор за нивно делување.
-

Други форми на активности
Други форми на активности со кои
ќе се помагаат со средства од Буџетот на
општина Струмица се:
- обезбедување стручна, техничка и
друга поддршка со кадри и опрема со
која располага Општината;
- организирање протоколарни и средби
за воспоставување соработка на
претставници на Општината со
потенцијални донатори на проекти од
областа на социјалната заштита.
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Овие форми на активности ќе се
реализираа согласно можностите на
општина Струмица.
VI.Завршни одредби
Градоначалникот на општина
Струмица го следи реализирањето на
оваа Програма, покренува иницијативи,
дава мислења и поднесува предлози,
врска со остварувањето на нејзините
цели и активности.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7757/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за
активностите на општина Струмица за
поддршката на НВО
секторот во 2010 година
1. Се објавува Програмата за
активностите на општина Струмица за
поддршка на НВО секторот во 2010
година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
Број 08-7758/2
Градоначалник
25.12.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
……………………….

384.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
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Струмица на седницата
24.12.2009 година, донесе

стр.127
одржана

на

П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица
за поддршката на НВО секторот во
2010 година
I.
Цели
Основни цели на оваа Програма
за активностите на општина Струмица за
поддршката на НВО секторот во 2010
година се:
1.Грижата за младите и соработка
со НВО секторот во согласност со
можностите.
2.Создавање
услови
за
реализирање на активности на граѓаните
и здруженијата на граѓани.
3.Афирмација
на
општина
Струмица како општина со развиена
мрежа на НВО кои остваруваат соработка
со НВО.
II. Активности
За реализирање на целите на
оваа Програма општина Струмица ќе ги
преземе сите потребни активности и ќе ги
стави на располагање сите свои технички
и човечки ресурси.
Во контекст на ова активностите
најмногу ќе се насочуваат кон:
- сочувување на континуитетот на
соработката со граѓанскиот сектор;
- обезбедување просторни услови за
работа на здруженијата на граѓани;
- давање поддршка на проекти кои се
од поширок општествен интерес и
задоволуваат потреби на поголема
група граѓани;
- воспоставување
подеднаква
соработка со здруженијата на граѓани
од различни интересни групи на
делување;
- го афирмираат градот во државата и
надвор од неа.
Во областа на поддршката на
НВО секторот активностите на општина
Струмица ќе бидат насочени кон
реализирање на партнерски проекти од
поширок интерес на заедницата, кон
градење мрежи и коалиции во сите
области на делување на локалната
самоуправа.

РБ

Предвидени
средства

1.

Транфери до НВО за реализација на проекти

2.

Други трансфери за помош на НВО
Вкупно:

600.000,оо
200.000,00
800.000,00

Стр.
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III.Финансирање

-

Финансирањето на активностите
утврдени со оваа Програма е од Буџетот
на општина Струмица од 2010 година –
Програма Д0, како и од спонзорства и
донации.
За активности од областа што ги
опфаќа оваа Програма, а кои со својата
актуелност и општ интерес ќе се појават
во текот на 2010 година, ќе бидат
ангажирани дополнителни средтва од
Буџетот на општината.
Трансфери до НВО
Трансверот
до
НВО
за
реализација на проекти ќе се реализира
преку
идентификација,
подршка
и
соработка
во
реализацијата
на
иницијативи и предлози на проекти од
интерес на општина Струмица , како и
програмски активности поднесени
од
страна на здруженија на граѓани и
фондации.
Релизацијата на средствата ќе се
врши преку јавен повик за прибирање на
барања за користење на средствата од
Буџетот на општина Струмица, наменети
за финасирање на иницијативи
за
проекти и програмски активности на
здруженија на граѓани.
Проектите
кои
ќе
бидат
финасиски подржани
од страна на
Општина Струмица, се однесуваат на
стратешките
цели
дефинирани
во
Програмата.
Други трансфери за помош на
НВО
Другите трансфери
помал
обем,
ќе
ги
Градоначалникот на општина
согласно оваа Програма, по
НВО.
VI.

кои се од
реализира
Струмица,
барање на

Други форми на делување

Освен со финансиски средства
општина Струмица активностите на
здруженијата на граѓани ќе ги помага и
со:
- покровителство;
- доделување награди и признанија;
- обезбедување стручна, техничка и
други видови помош;
- учество на промотивни протоколарни
средби;

-

28.12.2009 год.

организирање
трибини,
форми,
дебати и слично на теми што се од
нивен интерес;
организирање кампањи;
организирање анкети за да се утврди
нивниот интерес и да се насочат
сферите на делување на Општината.
V. Завршни одредби

Практичната
реализација
и
следењето на активностите на оваа
Програма ќе ја следи Градоначалникот
на општина Струмица во соработка со
здруженија на граѓани и фондации во
општина Струмица.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7758/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справување со кризи во 2010 година
1.Се објавува Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и справување
со кризи во 2010 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Број 08-7748/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

..................................................
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385.
Врз основа на
член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
П р о г р а м а
за активностите на Општина Струмица
во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната
заштита и справувањето со кризи во
2010 година
Со оваа Програма се утврдуваат
заедничките интереси и активности во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната
заштита
и
управувањето со кризи кои претставуваат
активности од јавен интерес. Според
законските одредби, Општина Струмица
во 2010 година овие активности ќе ги
остварува преку:
- Општинскиот штаб за заштита и
спасување,
- просторните специјализирани
сили за заштита и спасување ,
- Комисијата за процена на штета
од елементарни и други непогоди на
територијата на Општина Струмица,
-Територијалната противпожарна
единица која ќе дејствува на територијата
на Општина Струмица, а ќе ги покрива и
подрачјата
на
соседните
општини
Василево, Босилово и Ново Село, кои
немаат
формирано
сопствена
противпожарна единица.
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- обезбедување на услови и
можности за соодветна организација,
опременост и координираност на силите
за заштита и спасување, справување со
кризи и противпожарната заштита
II.

Активности

За реализација и остварување на
основните цели на оваа Програма,
активностите на Општината и Советот ќе
бидат насочени кон создавање на
максимални услови за реализирање на
програмските определби во доменот на
противпожарната заштита и спасувањето,
како и заштитата и спасувањето во
услови на разни видови непогоди, кризни
појави и други несреќи во мир.
Во оваа насока, активностите
претежно ќе бидат насочени кон
обезбедување на услови за квалитетна,
навремена
и
во
законски
рамки
реализирана активност.
Општина Струмица
преку оваа
Програма за 2010 година во рамките на
своите
материјални
можности
ќе
обезбеди
средства
потребни
за
квалитетна
и
технички
стручно
подготвена единица за противпожарна
заштита, која ќе може брзо и ефикасно да
дејствува на целото подрачје на Општина
Струмица и другите општини .
А. Конкретни програмски
активности на ТППЕ Струмица:
1.Гаснење пожари и спасување
на луѓе и имоти загрозени во пожари
и другити елементарни непогоди

I. Цели
- заштита и спасување на луѓето и
материјалните
добра
од
природни
непогоди, пожари во населени места, во
шуми, отворени простори, поплави,
сообраќајни несреќи и др;
- заштита и спасување на луѓето,
животната
средина,
материјалните
добра,
природните
богатства,
животинскиот и растителниот свет и
културното наследство од природни
непогоди и други несреќи во мир и
вонредна состојба;
- создавање на услови и
можности за организирано остварување и
реализација на заштитата на луѓето и
материјалните добра;
- обезбедување на навремено
истакнување на опасноста, благовремено
откривање и елиминирање на причините
за настанување на пожари и други видови
непогоди;

бр. 27

Рок: Јануари – Декември
ТППЕ-Струмица во текот на 2010
година ќе учествува во локализирање и
гаснење на пожари доколку се појават
на териториите на општините Струмица,
Ново Село, Босилово и Василево.
ТППЕ-Струмица доколку е потребно ќе
учествува во гаснење на настанати
пожари со својата техника и опрема и во
соседните
општини:
Радовиш,
Валандово, Берово и пошироко.
2. Вршење на технички интервенции
Рок: Јануари – Декември
•
•
•

интервенирање
при
сообраќајни
несреќи
спасување на луѓе од височини
спасување на луѓе од длабочини бунари , јами и пештери и сл.

Стр.
•
•
•
•
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црпење вода од поплавени објекти
при елементарни непогоди
интервенирање
при
појава
на
акциденти со опасни материи
евакуација на луѓе , животни и
материјални добра од загрозени
средини
интервенирање во случај на сите
елементарни непогоди,
техничкотехнолошки катастрофи и сл.
4. Анализа на пожари и технички
кои
интервенции
на
интервенирала ТППЕ-Струмица
Рок: Јануари – Декември

ТППЕ- Струмица во текот на
целата 2010 година врши редовна
анализа на секој настанат пожар и
техничка
интервенција
со
цел
отстранување на пропустите и користење
на квалитетни и ефективни тактички
методи при самите интервенции.
5. Стручно
оспособување
и
усовршување на вработените
во ТППЕ- Струмица
Рок: Јануари – Декември
За оспособување и усовршување
на пожарникарите Командирот на ТППЕ
изготвува Годишен план за изведување
на настава и обука каде што се опфатени
следните концептни содржини:
• Прописи за заштита од пожари,
експлозии и опасни материи
• Противпожарни опасности и мерки за
заштита.
• Противпожарни справи и опрема
• Противпожарна тактика
• Практични тренинг вежби
• Прва помош
• Запознавање (учење) на улиците,
објектите и хидрантската мрежа во
општините Струмица, Ново Село,
Босилово и Василево
каде што
дејствува ТППЕ-Струмица
• Вежби
(физичко
кондициони
активности)
5.
Изведување на тактички
вежби на гаснење пожари и спасување
на луѓе, животни и материјални добра
при појава на пожари и елементарни
непогоди.
Рок: Јануари – Декември
година
вежби

ТППЕ-Струмица во текот на 2010
организира тактичко показни
во производно-преработувачки

28.12.2009 год.

капацитети од дрвната , текстилната ,
градежната и прехрамбената индустрија
и сл.
За секоја тактичко показна вежба
се изготвува посебен елаборат со
шематски приказ на тактичкиот настап.
5. Испитување на исправноста на
заштитната опрема.
Рок: Јануари – Декември
Испитувањето на исправноста на
заштитната опрема се врши во текот на
целата
година
по
Упатството
за
испитување на опремата во ТППЕСтрумица. По секоја интервенција се
врши контрола на заштитната опрема и
доколку на истата се воочат одредени
недостатоци истите се отстрануваат од
употреба или опремата се заменува со
нова.
Покрај
испитувањето
на
заштитната опрема во текот на целата
година се вршат
дневни, неделни ,
месечни, годишни и вонредни прегледи
на заштитната и техничката опрема со
која што располага ТППЕ- Струмица.
6. Водење
на
пропишана
евиденција за работа на ТППЕСтрумица
Во текот на целата 2010 година во
ТППЕ се води следнава евиденција:
• Книга за дневно дежурство.
• Книга за пријавување и примањето на
пријавите за настанатиот пожар или
техничка интервенција.
• Книга
за
евидентирање
на
настанатите пожари и технички
интервенции.
• Извештај за настанатиот пожар или
техничка интервенција со краток опис.
• Картони за локација на улиците,
позначајните објекти, училишта ,
детски градинки
, болници ,
бензински станици , складишни
простори во кој се чуваат запаливи
материи и сл.
• Книга за изведување настава.
• Книга за дневен преглед на возилата,
во која што се евидентираат сите
зафати и поправки на возилата.
• Книгата за неделен преглед на
возила, моторни и електрични пумпи.
• Патни налози за сите возила
поединечно.
• Тримесечен
Извештај
за
изведувањето на наставата и обуката
на ТППЕ-Струмица.
• Годишен Извештај за работата на
ТППЕ-Струмица
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7. Превентивни
активности
(предавања, патроли, настапи
преку локалните средства за
јавно информирање и сл. ).
Рок: Јануари – Декември
Предавања во претпријатијата,
училиштата, детските градинки и други
институции од аспект на заштита од
пожари, експлозии и опасни материи.
Превентивно информирање на граѓаните
преку јавните средства за опасностите од
настанување на пожари како и за мерките
кои треба да се превземат за да не дојде
до пожари.
Посети на Општините Василево,
Босилово и Ново Село.
Цел на посетите - разгледување на
урбанистичките
планови
на
овие
општини, изворите на вода, водоводната
мрежа, хидрантската мрежа и приодните
патиштата кон поважни објекти
8. Техничко опремување на ТППЕСтрумица
Рок: Јануари – Декември
Во текот на 2010 година според
Правилникот за минимална техничка
опрема и средства за гаснење, ТППЕ
Струмица треба да се опреми со
следната опрема:
пп апарати Ѕ-6 со сув прав 20 бр.
• две електрични пумпи за вода потопни монофазни
• комплет електричарски алат за
исклучување на ел. енергија во
опожарени објекти
• комплет механичарски алат
• апарат за заварување
• четири
радио врски со резервни
батерии
• пп црева Ф-52 мм 50 бр. х 15 м
• 46 пара кожени чизми за шумски
пожари.
• 46 пара заштитни ракавици
• водонепропустливи фенери-10 бр.
Обезбедувањето на опремата ќе
зависи и од обезбедување на средства од
други извори.
10. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми,
земјоделски површини, водо-водна
мрежа, електрична енергија и др.
Рок: Февруари - Април - Мај –
Ноември
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Во месец Февруари - работен
состанок со раководните структури на
ЈПКД ,,Комуналец” Струмица. Предмет на
состанокот-состојбата на хидрантската
мрежа во градот и населените места.
Пред летната сезона одржување
на
состанок со претставниците од
Македонски шуми и раководителите од
ЈПСШ
,,Беласица”
Струмица
превземање на превентивни мерки за
сведување на опасностите од појава на
шумски
пожари
на
минимум
и
организирано
дејствување
во
локализирање и гаснење во случај на
нивна појава .
Земјоделските комбинати кои
стопанисуват со житни култури-пред
почетокот на жетвата одржување на
состанок во врска со превземање на
противпожарни
мерки за време на
жетвените работи.
ЕВН
Подружница-Струмица
состанок
за
унапредување
и
синхронизирање на соработката во сите
случаи на акциденти каде е неопходна
стручна помош и асистенција.
11. Посета на претпријатијата во
општините
Рок: Јануари – Декември
Во тековната година предвидена
е
посета
на
сите
поголеми
производствено – преработувачки објекти
во сите општини со цел запознавање со
нивната инфраструктура од аспект на ПП
заштита, организирање показни вежби со
вработените и сл.
Освен
посетата
на
производствено индустриските објекти во
идната 2010
година предвидена е
посета и едукација на учениците од
основните и средните
училишта со
содржини од противпожарната заштита и
презентација на техничките средства со
кои располага ТППЕ - Струмица.
12. Смотри на ТППЕ-Струмица
Рок: Јануари - Декември
Во текот на целата година секојдневно
се врши смотра на:
-изгледот на пожарникарите
-просториите за дневен престој
-санитарен јазол
Секој месец се врши смотра на:
- личната заштитна опрема
- колективната заштитна опрема
- на целокупната опрема и инвентар со
кои располага ТППЕ.
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13. Подготовка на единицата пред
летната и зимската сезона

•

Рок: Мај – Октомври
Во месец Мај се врши преглед на
целокупната опрема со посебен осврт на
опремата за гаснење на шумски и полски
пожари.
Во текот на месец Октомври се
врши подготовка на возилата за
претстојната зимската сезона - гуми ,
акумулатори , електрична инсталација
проверка
на
средствата
против
замрзнување во ладниците на возилата (течноста се заменува со нова), редовно
подмачкување на пп возилата , проверка
на синџирите за тркала на возилата и сл.
14. Ажурирање на картотеката за
позначајните објекти и хидрантаската
мрежа
Рок: Јануари - Декември
Во текот на целата година се
изготвуват оперативни карти за гаснење
пожари на позначајни објекти со
потребните
податоци
и
графички
прикази на хидрантската мрежа.
15. Контролни активности од страна
на командирот на ТППЕ Струмица.
Рок: Јануари – Декември
Командирот на ТППЕ Струмица во
текот на секој месец врши по четири
контроли и тоа: две до 23 часот и две по
23 часот.
По извршената контрола Командирот
на ТППЕ Струмица изготвува Извештај.
16.
Ажурирање
мобилизација

на

•

планот

за

Рок: Јануари – Декември
Во текот на месеците Март, Мај и
Ноември се врши ажурирање на планот
за
мобилизација
(проверка
со
ангажирање на сите вработени во ТППЕ
Струмица).
одржување
на
17. Работи
на
објектот
Во текот на 2010 година предвидено е
да се изведат следните работни зафати
за одржување на објектот:

•

28.12.2009 год.

Санација
на
кровната
конструкција на ПП домот
Замена на столовите и масите од
дежурната и собата за престој на
пожарникарите
Варосување на сите простории

Б.
Други форми на активности за
поддржување и помагање на ТППЕ
Активностите на Територијалната
противпожарна единица - Струмица , кои
ги
надминуваат
границите
на
територијата на Општина Струмица,
освен со финансиски средства, Советот
на Општината и Градоначалникот ќе ги
помагаат и стимулираат и со:
одбележување на Денот на
пожарникарите;
- прогласување на најистакнат
извршувањето
на
пожарникар
во
работните обврски при гаснењето на
пожари;
-учество на Градоначалникот и
претставници на Советот на средби и
настани организирани од страна на ТППЕ
по разни поводи и прослави
- поддршка и учество во проектни
активности
III.

Финансирање

Финансирањето на активностите
од областа на заштитата и спасувањето,
и
справувањето со кризни состојби
дејствувањето
на
Територијалната
противпожарна единица, утврдени според
оваа Програма ќе биде реализирани со
средства од Буџетот на општина
Струмица за 2010 година Програма Њ0
во износ од
9.440.000,00 денари и
Програма Е0 во висина од 2.310.000,оо
денари.
Финасирањето ќе се врши и од:
- Средства од Буџетот на РМ;
- Доброволни прилози и други
средства од осигурителни друштва,
фондации, правни и физички лица,
наменети за унапредување на заштитата
од пожари;
- Приходи од сопствени извори за
извршени
услуги
од
страна
на
Територијалната противпожарна единица
и
- Приходи од други општини
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IV. Распоред на финансиските средства за ТППЕ Струмица
р.б.

износ
Намена

1.

Гориво и масла

400.000,00

2.

Регистрација на моторни возила

200.000,00

3.

Униформи

500.000,00

4.

Други материјали за специјална намена (пена)

100.000,00

5.

Поправка на возила

250.000,00

6.

Осигурување на вработени (несреќи, живот)

30.000,00

7.

Други здравствени услуги

30.000,00

8.
9.

Одржување (варосување, средства за хигиена,
чистење и сл.)
Комунални услуги (струја, вода, огрев)

150.000,00
100.000,00

10.

Опрема

200.000,00

11.

Други активности

12.

Транфер за заштита и спасување

50.000,00
300.000,00

Вкупно:

IV.

2.310.000,00

Завршни одредби:
.........................................

За спроведувањето на оваа Програма се
грижи Градоначалникот на Општина
Струмица, во соработка со Општинскиот
штаб
за
заштита
и
спасување,
Дирекцијата за заштита и спасување,
Центарот за управување со кризи,
државниот инспектор за заштита од
пожари, инспекторот за заштита и
спасување и другите надлежни органи и
тела, органите и телата на Советот на
Општина Струмица ќе го следат
спроведувањето на оваа Програма и
активно ќе учествуваат во нејзината
реализација, како и во покренувањето на
иницијативи, давање на мислења и
поднесување на предлози во врска со
остварувањето на програмските цели и
активности.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр.07-7759/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
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 Програмата за
подготовка и реализација на Струмичкиот
карневал 2010 година
1. Се објавува Програмата за
подготовка и реализација на Струмичкиот
карневал 2010 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Бр. 08-7760/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

.......................................
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386.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. глсник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
24.12.2009 година, донесе
Програма
За подготовка и реализација на
Струмичкиот карневал – 2010 год.
Струмичкиот карневал е културна
манифестација која е директно поврзана
со верскиот празник „Тримери“ односно
со празникот
Прочка, единствена од
таков вид во Република Македонија,
посветена
на
армасаните
девојки.
Бидејќи овие празници се поврзани со
големиот христјански празник Велигден,
кој ја менува датата, и времето на
реализирањето
на
карневалските
активности
се
менува.
Главната
карневалска вечер секогаш се одржува во
вторник после Прочка.
Традиционалните
карневалски
активности во рамките на Струмичкиот
карневал 2010 ќе се реализираат од 13 17 февруари 2010 година.
За подготовка и реализација на
сите
активности
во
рамките
на
карневалот се грижи Одборот за
организација на Струмичкиот карневал од
9 лица, именуван од Советот на Општина
Струмица. Во рамките на карневалските
активности ќе бидат вклучени и повеќе
пропратни активности како што се:
Меѓународниот фестивал на карикатута и
афоризми во организација на Центарот
за култура ,,Антон Панов“ Награден
конкурс на литературни творби на тема
карневал во организација на општинската
библиотека „Благој Јанков – Мучето“.
Од годинава се предвидува
Организациониот одбор во програмата да
ја вклучи и Изложбата на фотографии од
претходниот карневал.
Покрај
за
подготовка
и
реализација на Струмичкиот карневал
Одборот за организација се грижи и за
учеството на наши карневалски групи на
карневалите во други градови во
Македонија
и
други
држави што
допринесува
за
дополнителна
афирмација на Струмичкиот карневал во
земјата и странство. Од овие причини
работата на Одборот за организација се
одвива практично во текот на целата
година а подготовката за наредниот
карневал започнува непосредно по
завршувањето на претходниот, или
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поточно уште за време на траењето на
истиот бидејќи во тој момент веќе се
преговара со гостите за нивното учество
на идниот карневал.
Вклучувањето на карневалски
групи од други држави Одборот го има
како трајна определба. Странските групи
покрај тоа што го збогатуваат карневалот
и квантитативно и квалитативно туку му
даваат и интернационален карактер, а со
тоа и многу поголема афирмација не
само на карневалот туку и на Струмица
како град.
За карневалот 2010 учеството на
странски групи од градовите каде се
одржуваат традиционални карневали
како Птуј и Мозирје од Словенија, Ријека
и други градови од Хрватска и повеќето
земји од Европа ‘е биде скоро
неизводливо
бидејќи
годинава
се
поклопуваат терминате на одржување на
карневалите поради совпаѓањето на
православниот и католи;киот Великден.
За таа цел посебен акцент ќе се даде на
групите од Србија, Црна Гора, Бугарија и
Албанија
чии
што
карневали
се
одржуваат во други термини. За да се
пополни овој вакум на групи ќе се
направи посебен напор за обезбедување
група од Финска за што веќе се
направени начелни разговори но се
чекаше формирањето на одборот за
дефинитивно
продолжување
на
разговорите. Потребно е да се направат
посебни напори и за обезбедување група
од Грција иаку сите досегашните обиди
останале неуспешнип ред се поради
совпаѓање на терминате. Единствено
досега учествуваше група од Комотини.
Како
што
е
познато
во
карневалската поворка секоја година
учествуваат и карневалски групи од
повеќе градови од републиката. Истите ќе
бидат поканети и годинава.
Досегашното искуство покажа
дека маскираните групи од Струмица и
струмичко
се
вклучуваат
со
се
поквалитетни маски благодарение на
соработката со Одборот, така да овие
контакти ќе продолжат и годинава. Ова
посебно се однесува на соработката со
од
каде
доаѓаат
училиштата
најмасовните маски.
Организациониот одбор планира
во рамките на Струмичкиот карневал
2010
година
да
ги
реализира
традиционалните и веќе препознатливи
активности, што впрочем е предвидено и
со правилникот за организација на
истиот. И годинава ќе се настојува да се
реализира
од
минатата
година
востановената акција за уредување на
излозите во карневалски дух, како и
изложбата на отворено со постери
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инспирирани од најуспешните маски од
досегашните карневали со што ќе дадеме
можност да се направи ретроспектива на
се она што се случувало во изминатите
20
години
од
обновувањето
на
организираната форма на Струмичкиот
карневал.
Годинава ќе се продолжи со од
минатата
година
воспоставената
квалитетна содржина на Струмичкиот
карневал, претставување на некој од
светски познатите карневали. Истата ќе
се реализира преку изготвувањето на
посебни панаоа
за поставување на
изложбата на отворено со што ќе ја видат
повеќе граѓани. Во колку се успее во
преговорите со групата од Хелсинки
Финска овие панои на овие панои ќе биде
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претставен и дел од Самба карневалот
од Хелсинки.
Уште една значајна содржина ќе
ја збогати програмата на карневалот 2010
година а тоа е одбележувањето на 20
годишниот јубилеј од обновувањето на
организираната форма на Струмичкиот
карневал со посебна програма која ќе се
одвива во текот на целата година а ќе
започне во рамките на карневалските
денови. Треба да се размисли дали во
рамките на овој јубилеј да се организира
летен карневал.
Согласно
одредбите
на
правилникот и традицијата во рамките на
Струмичкиот карневал 2010 година ќе се
реализираат следните активности:

13.02. (сабота) 2010 година:

Свечено отварање на Струмичкиот карневал - 2010,
со маскенбал со избор на принц и принцеза на
карневалот.

14.02.(недела) 2010 година:

Детски карневал по повод ″Прочка″. Истиот ќе се
реализира на традиционалното место, ул. ″Благој
Мучето″ и плоштад″Гоце Делчев″

15.02.(понеделник) 2010 година:
-

Традиционална програма по повод
чист понеделник, варење на бел грав.
Отварање изложба на фотографии од
Карневалот 2009
Отварање изложба на карикатури од наградниот
конкурс на карикатура на тема Карневал.
Доделување награди на наградниот конкурс за
афоризми на тема Карневал

16.02.(вторник) 2010 година

17.02.(Среда) 2010 година

-Доделување награди на литературниот конкурс за
творби на тема карневал.
- Струмички карневал - главна карневалска
вечер
- Доделување на наградите од главната
карневалска вечер
- Одбележување на Тримерските обичаи

Детскиот карневал ќе има ревијален карактер и нема да се наградуваат најуспешни
маски.
Вклучувањето на маските во главната карневалска вечер има натпреварувачки
карактер. Маскираните групи кои доаѓаат од други земји се вклучуваат во поворката вон
конкуренција за награди.
Маските вклучени во конкуренција
натпреваруваат во осум категории:
- категорија А:
- категорија Б:
- категорија В:
- категорија Г:
- категорија Д:

во

главната

карневалска

Групна маска со 50 и повеќе лица
Групна маска со 20 до 49 лица
Групна маска со 10 до 19 лица
Мала група - изворна тема
Мала група - слободна тема

вечер

се
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- категорија Ѓ: Поединечна маска - изворна тема
- категорија Е: Поединечна маска - слободна тема
- категорија Ж: Маскирана музичка група
Согласно Правилникот за организација на Струмичкиот карневал во секоја
категорија можат да се поделат по три награди: прва, втора и трета во износ:
- категорија А: 800 Евра; 700 Евра и 600 Евра
- категорија Б: 500 Евра; 400 Евра и 300 Евра
- категорија В: 350 Евра; 250 Евра и 150 Евра
- категорија Г: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Д: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Ѓ: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Е: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Ж: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
Вкупниот награден фонд изнесува
5.375 Евра во нето износ, односно околу
340.000 во денарска противвредност, или
околу 410.000 во бруто износ. Покрај овие
награди согласно правилникот жирито
може да додели и дополнителни награди
во зависност од квалитетот на маските за
што ќе бидат потребни и дополнителни
средства.
Имајќи
го
во
предвид
искуството од минатите години за голема
конкуренција на квалитетни маски и
потребата од дополнителни награди во
финансовиот план за годинава се
предвидени дополнителни средства за
овие награди со што ќе се настојува и
овие дополнителни награди во колку се
доделат
да
бидат
соодветни
на
квалитетот на маските и категоријата.

Имајќи го во предвид фактот дека од
година во година квалитетот на маските е
се подобар што од своја страна бара
ангажирање на поголеми средства
можеби треба да се размисли за
зголемување на основниот фонд за
награди.
Организациониот
Одбор
доделува и една награда во износ од
6.000 денари на конкурсот за карикатура
како и награди за најдобро уредени
излози во карневалски дух од 3, 4 и 5000
денари = 12 000 денари.
Следејќи ги сознанијата од
организацијата
на
карневалските
активности од претходните години,
Одборот за карневалот - 2010 го
предлага следниот финансиски план:

а) Расходи
1. Награди на главна карневалска вечер....................................
550.000
2. Изработка на пропаганден материјал со банери
за спонзорите кои се
наша обврска ......................................…………………..…....…....
300.000
3. Озвучување на сите настани ...............……………………....…..
160.000
4. Огномет………………………………………………………............
150.000
5. Детски карневал……………………………………….......….…….
150.000
6. Градски оркестар и фанфари…………………………………....
30.000
7. Трошоци за групи од странство………………………………..........
750.000
8. Трошоци за групи од земјата………………………………......
80.000
70.000
9. Трошоци за гости од ФЕЦЦ…………………………………....…
10. Трошоци за маскенбал………………………………….....…........…
50.000
11. Уредување на траса ……………………………………...........….… 100.000
12. Поставување на бина - монтажа и демонтажа...........................
80.000
13. Изработка на 20 слободно стоечки панои за изложба..............
80.000
14. Изработка на постери за изложбата.........................................
100.000
14. Трошоци за чист понеделик………………………..……….….
50.000
15. Костимирање на царска свита ..................................................
15.000
16. Ангажман на водители
............................................................ . 20.000
17. Ангажман на домакини за гостинските групи .......................
15.000
18. Ангажман на технички лица.........................................................
30.000
19. Поставување на мобилни санитарии...................................... ..
70.000
20. Награда за карикатура
..................................................
.
6.000
21. Награди за најдобро уреден излог .......................................
12.000
21. Програма пред главна карневалска поворка .....................
..
60.000
23. Членарина на ФЕЦЦ ............................................................ ...
20.000
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24. За учество на наши групи на други карневали....................
.
25. Конкурс за химна на карневалот ........................................ ... ...
26. Изложба на фотографии од претходниот карневал ............ ... .
27. Изработка на мултимедијално ЦД за 20 години јубилеј..... .... .
25. Расходи и мат.трошоци за активности на претсед.и ОО.... ......
26. Непредвидени трошоци.......................................................... ...
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450.000
100.000
100.000
100.000
120.000
50.000

.. 3.868.000

Стартен фонд за подготовка на карневалот 2011

200.000

Вкупно: ................................................................................................ 4. 068.000
Приходи:
1.
2.
3.

Буџет на општина Струмица ..............................................1 500.000
Министерство за култура .................................................... 300.000
Приход од спонзорства........................................................2 268.000

В К У П Н О:
Имајќи
ја
во
предвид
финансиската криза и состојбата во
стопанството Одборот цени дека овој
буџет е тешко остварлив, посебно делот
од Министерството за култура и
спонзорствата и затоа апелира до
Советот при планирањето на буџетот за
2010 година да ја одобри предвидената
ставка за карневалот а одборот од своја
страна ќе се потруди да ги реализира
останатите две ставки
за да се
реализира горе предложениот план. За
да истиот се оствари треба да се вложат
посебни напори за анимирање на
стопанските
субјекти,
пред
се
угостителските објекти за обезбедување
на спонзорстрва со што ќе се створат
предуслови за квалитетна организација
на карневалот.
Бр.07-7760/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 Програмата за
одбележување на годишнини на значајни
настани и истакнати личности
во 2010 година во општина Струмица

4. 068.000
1. Се објавува Програмата за
одбележување на годишнини на значајни
настани и истакнати личности во 2010
година во општина Струмица, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Бр. 08-7761/2
Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................

387.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на
општина Струмица” број 5/06), Советот
на општина Струмица на седницата
одржана на 24.12.2009 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГОДИШНИНИ НА
ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ
ВО 2010 ГОДИНА ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

I
Со Општинската програма за
одбележување на годишнини на значајни
настани и истакнати личности во 2010
година
(во
понатамошниот
текст
Програма), се определуваат годишнините
на значајните настани и истакнати
личности од посебно значење за развојот
на Република Македонија и Струмица, за
афирмација на историското и културното
наследство
и
негување
на
вредности
и
општоцивилизациските
државните празници на Република
Македонија, утврдени со закон.
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II
Во 2010 година ќе се одбележат
следните годишнини на значајни настани
и личности:
ФЕВРУАРИ

1. 04.02.2010 година
- 138 години од раѓањето на апостолот
на
македонското
револуционерно
движење за ослободување од турското
ропство ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НОСИТЕЛ: ОУ “Гоце Делчев” село Вељуса
во содејство со Комисијата.
2. 26.02.2010 година
- Шест години од загинувањето на
претседателот на Република Македонија,
БОРИС ТРАЈКОВСКИ.
НОСИТЕЛ: Комисијата

АПРИЛ
1.14.04.2010 година
- 13 години од смртта на еден од
најеминентните
македонски
и
роднокрајни писатели – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ.
НОСИТЕЛ: ОУ “Видое Подгорец” Струмица
во содејство со Комисијата.
МАЈ
1. 01.05.2010 година
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДОТ
НОСИТЕЛ:
Општинскиот
синдикален

совет
2. 04.05.2010 година
107 години од убиството на
апостолот
на
македонското
револуционерно
движење
за
ослободување
од
турското
ропство – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.
НОСИТЕЛ: Комисијата
-

3. 09.05.2010 година
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ПОБЕДАТА
ФАШИЗМОТ
НОСИТЕЛ: Комисијата.

НАД

4. 12.05.2010 година
- 68 години од смртта на
првоборецот САНДО МАСЕВ.
НОСИТЕЛ: ОУ “Сандо Масев” Струмица во содејство со Комисијата.
5. 24.05.2010 год. – “Св. Кирил и
Медодиј” – ден на сесловенските
просветители
Носител:
ОУ “Св. Кирил и Медодиј” с. Дабиле
со содејство со Комисијата
6. 31.05.2010 г.
- 138 години од раѓањето на еден
од најистакнатите дејци и поклоници на
македонското револуционерно движење

28.12.2009 год.

за ослободување од турското ропство–
ЈАНЕ САНДАНСКИ.

СОУ “Јане Сандански” –
Струмица во содејство со Комисијата

НОСИТЕЛ:

ЈУНИ
1. 25.06.2010 година
- 54 години од раѓањето на трагично
загинатиот претседател на Република
Македонија – БОРИС ТРАЈКОВСКИ.
НОСИТЕЛ: Комисијата.
ЈУЛИ
1.12.07.2010 година
-68
години
од
формирањето
и
излегувањето на јадрото на Првиот
Струмички партизански одред.
НОСИТЕЛ: Општински одбор на
СБМ од НОАВМ во содејство со
Комисијата
2.14.07.2010 година
- 66-години од убиството на народниот
херој БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО од
страна
на
бугарскиот
фашистички
окупатор и домашните предавници.
НОСИТЕЛИ: Општински одбор на
СБМ од НОАВМ, Локалната установа
библиотека “Благој Јанков Мучето”
Струмица и Домот за деца и млади
“Благој Мучето”
од Струмица во
содејство со Комисијата.
АВГУСТ
1. 02.08.2010 година
ДЕН НА РЕПУБЛИКАТА
- 107 години од Илинденското
востание
и
создавање
на
Крушевската Република
- 66 година од одржувањето на Првото
заседание на АСНОМ и поставувањето
темелите на македонската држава
НОСИТЕЛ: Комисијата
2.13.08.2010 година
- 59 години од убиството на петтемина
струмички студенти
НОСИТЕЛ: Комисијата
СЕПТЕМВРИ
1. 08.09.2010 година
ДЕН
НА
НЕЗАВИСНОСТА
НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- 19 години од референдумската
определба за независна и суверена
Република Македонија
НОСИТЕЛ: Комисијата
2. 11.09.2010 година
- ДЕН НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА
СТРУМИЦА
- 66 години слободна Струмица
(Поради близината на Денот на
независноста на Република Македонија и
Денот на ослободувањето на Струмица,
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одбележувањето на обата датума ќе се
реализира според заедничка програма).
НОСИТЕЛ: Комисијата.
3. 21.09.2010 година – Меѓународен ден
на мирот.
Носител: Комисијата
ОКТОМВРИ
1. 11.10.2010 година
ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ НА
МАКЕДОНИЈА И ДЕН НА БОРЕЦОТ
69 години од првите востанички
истрели во Прилеп и Куманово
против фашистичките окупатори.
Носител: Комисијата
2. 23.10.2010 година
ДЕН НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА
Носител: Комисијата
-

бр. 27

стр.139

ДЕКЕМВРИ
1. 11.12.2010 година
ДЕН
НА
ЗАШТИТНИЦИТЕ
НА
СТРУМИЦА – СВЕТИТЕ 15 ТИВЕРИОПОЛСКИ СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ
III
Покрај настаните од точка II,
Локалната самоуправа во текот на
годината
ќе
се
вклучи
и
во
одбележувањето на годишнини од
раѓањето или смртта на личности кои се
земени како патрони на различни
институции, како и на настани од
историјата на македонскиот народ што ќе
бидат одбележувани од други институции
и невладини организации.
IV
ФИНАНСИСКИ ПЛАН
Финансиските
средства
за
реализација на оваа Програма ќе се
обезбедат од Буџетот на општина
Струмица за 2010 година – Програма Е0
во зависност од активностите што ќе
бидат реализирани.

Планирани средства:
Р. б.
НАСТАНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

04.02.2010 година – 138 години од раѓањето на Гоце Делчев
26.02.2010 година – 6 години од загинувањето на
претседателот Борис Трајковски ……………………………
04.05.2010 година -107 години од убиството на Гоце Делчев
09.05.2010 година – Меѓународен ден на победата над
фашизмот………………………………………………………………
12.05.2010 година – 68 години од смртта на првоборецот
Сандо Масев ……………………………………………………..
24.05.2010 год. –” Св.Кирил и Медодиј” …………………………
31.05.2010 година – 138 години од раѓањето на Јане
Сандански …………………………………………………………
25.06.2010 година – 54 година од раѓањето на Борис
Трајковски ….........................................................................
12.07.2010 година – 68 години од излегување на јадрото на
Првиот струмички партизански одред ……………..………
14.07.2010 година – 66 години од убиството на Благој Јанков
Мучето ……………………………………………………….………
02.08.2010 година – Ден на Републиката ………………......
13.08.2010 година
- 59 години од убиството на петтемина
струмички студенти…………………………………………………
08.09.2010 година – Ден на независноста на Република
Македонија………………………………………………………….
11.09.2010 година – Ден на ослободувањето на Струмица ....
21.09.2010 година – Меѓународен ден на мирот .....................
11.10.2010 година-Ден на Народното востание на Македонија
23.10.2010 година Ден на Македонската револуционерна
борба ………………………………………………………………….
11.12.2010 година – Ден на заштитниците на Струмица
– Светите 15 Тивериополски Свештеномаченици …….………
За други манифестации ……………………………………………..
Вкупно:

Планирани
средства во
денари
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
475.000
30.000
675.000
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V
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7761/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 Локалниот план за
акција за поттикнување и унапредување
на родовата рамноправност во општина
Струмица
1. Се објавува Локалниот план за
акција за поттикнување и унапредување
на родовата рамноправност во општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
Број 08-7762/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

388.
Врз основа на член 6 и член 16 од
Законот за еднакви можности („Сл. весник
на РМ” број 66/06) и член 20 од Статутот
на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
Локален план за акција
за поттикнување и унапредување на
родовата рамноправност во општина
Струмица
Профил на општината
Територијата
на
Општина
Струмица го зафаќа крајниот југоисток на
Република Македонија, на 41° 22ж и 23°
45ж источна географска должина, веднаш
на тромеѓето меѓу државните граници со
Бугарија и Грција, на надморска височина
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од 280 метри сместена во плодната
Струмичка котлина. На исток се граничи
со општина Босилово, на запад со
општина Конче, на север со општина
Василево, на југоисток со општина Ново
Село, а на југозапад со општина
Валандово.
Општина Струмица се простира
на површина од 321,89 км2, со 54.676
жители населени во градот Струмица,
седиштето на општината и 24-те
населени места.
За работите од секојдневно
значење од својот живот и работа,
граѓаните во општината одлучуваат преку
облиците
на
месна
самоуправа
организирани како урбани заедници во
градот и месни заедници во населените
места во општината. Број на урбани и
месни заедници во општината изнесува
вкупно 30 од кои 8 се урбани заедници
формирани на територијата на градското
подрачје и 22 се месни заедници,
формирани
на
територијата
на
населените места.
Од вкупниот број жители на
територијата на општина Струмица
27.340 се мажи, а 27.336 се жени.
Според етничката припадност на
населението, 50.258 се Македонци, 3.754
се Турци, 147 Роми, 3 Албанци, 6
Бошњаци и 320 останати.
Во градот Струмица живеат
35.311 жители, а во населените места:
Куклиш 2532 жители, Муртино 2209
жители, Банско 1992 жители, Дабиља
1946 жители, Добрејци 1764 жители,
Вељуса 1552 жители, Просениково 1550
жители, Попчево 1550 жители, Костурино
1280 жители, Баница 1137 жители,
Градско Балдовци 755 жители, Сачево
540 жители, Габрово 399 жители, Рич 382
жители, Свидовица 325 жители, Водоча
318 жители, Дорломбос 117 жители,
Раборци 105 жители, Мемешли 44
жители, Орманли 34 жители, Белотино 29
жители, Три Води 12 жители, а Злешево и
Чепели се целосно раселени.
Низинскиот дел на општината
воедно е и најгусто населено подрачје во
Македонија, со 100 жители на 1км2.
Општина Струмица е урбана
општина. Пристапноста кон општината е
добра и тоа од повеќе правци.
Магистралниот пат М6 североисточно ја
поврзува општината со општина РАдовиш
и општина Ново Село до граничниот
со
Република
Бугарија.
премин
Југозападно со регионалниот пат Н се
поврзува со општина Валандово и
граничниот премин со Република Грција.
Со повеќето добро развиени регионални

28.12.2009 год.
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и локални патишта општината внатрешно
е добро поврзана со останатите населени
места, а исто така добро поврзана и со
другите општини од регионот.
Задолжителното образование во
општина Струмица се одвива во 9
основни и 3 средни училишта. Вкупниот
број на запишани ученици во основните
училишта за учебната 2008/2009 година,
согласно податоците на Одделението за
образование при ЕЛС Струмица изнесува
5.746 ученици и тоа: запишани ученици
од прво-четврто одделение има вкупно
3.046 од кои 1.440 се машки деца, а 1.546
се женски деца додека во оваа бројка од
припадниците на турската етничка
заедница се 380 деца од кои 200 се
женски, а 180 се машки деца; запишани
ученици од петто-осмо одделение има
вкупно 2.646 ученици од кои 1.351 се
машки деца, а 1.295 се женски деца и тоа
од припадниците на турската заедница
има вкупно 160 деца од кои 93 се машки,
а 67 се женски.
Бројот на вкупно запишани деца
за учебната 2008/2009 година во
средните
општински
училишта
на
територијата на општина Струмица
изнесува 4.117 ученици од кои 2080 се
женски деца, а 2037 се машки деца од
кои 50 се припадници на турската
националност и тоа 28 од нив се машки
деца, а 12 се женски деца.
Од вработените во основните и
средните училишта чиј број изнесува
вкупно 766 вработени има 490 вработени
припадници на женскиот пол и 264
вработени припадници на машкиот пол.
На раководни места како директори на
основни училишта од вкупно 9 има 8
директори припадници на женскиот пол и
1 директор од машки пол, а од вкупно 3
директори на средни училишта има 2
директори припадници на женскиот пол и
1 директор од машки пол.
Училишните одбори формирани
во основните училишта имаат вкупно 81
членови од кои 29 се жени, а во трите
средните училишта од вкупно 36 членови
на училишните одбори има вкупно 14 се
жени.
Вовед
Врз основа на Националниот план
за акција на Владата на Република
Македонија кој има за цел да се
реализираат Начелата на Повелбата на
Обединетите
Нации,
Универзалната
декларација за човековите права и
другите меѓународни инструменти за
човекови
права,
Конвенцијата
за
елиминација
на
сите
форми
на
дискриминација
над
жените
и
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Конвенцијата за правата на детето,
Декларацијата
за
елиминација
на
насилството над жените и Декларацијата
за правото на развој, одредбите од
Уставот на Р. Македонија за еднаквост на
граѓаните независно од полот (член 9,
член 22, член 23 и член 54) и посебната
заштита на мајчинството, децата и
малолетните лица (член 54) и Пекиншката
декларација и Платформата за акција,
Комисијата за еднакви можности при
Советот на општина Струмица има за
задача преку локалниот план за акција на
општината да опфати активности за
решавање на проблемите од овие
области на населението, проблеми кои по
својата природа и карактеристика се
однесуваат на жената како и проблеми
кои се карактеристични за специфични
категории на лица а имаат потреба од
општествена акција.
Како резултат на ова Комисијата
за еднакви можности при Советот на
општина Струмица, за периодот 20092010 изработи предлог-локален план за
кој
содржи
Анализа
на
акција
моменталната ситуација и местото на
жената во локалната средина, Главна
цел, Приоритети, Мерки, Активности,
Резултати, Временска рамка, одговорни
институции и Буџет за спроведување на
активностите.
Комисијата за еднакви можности
од претходниот мандатен период има
донесено Програма за работа на
комисијата за родова еднаквост со
општи
цели
за
поставување
на
промовирање и поддржување на приод кој
води сметка за родовата димензија во
општината и сензитивност во процесот на
донесување на одлуки, прогрес и
унапредување на родовата еднаквост на
локален план, поттикнување на еднаквите
можности за учество на жените во јавниот
и политичкиот живот како и создавање
институционални услови за промоција и
развивање на правата на жените како и
нивно вклучување во активностите за
развој на заедницата во сите сфери од
општествениот живот на локалната
заедница. Комисијата одржа повеќе
седници на кои беше воспоставена
соработка со Организацијата на жените
која делува на територијата на општина
во
Струмица
и
даде
подршка
спроведувањето на активностите за
едукација на жените, посебно на жените
од руралните средини за рана детекција
на рак на дојка, која активност беше
иницирана и помогната од фондацијата
Борис Трајковски, а врз основа на кои
едукативни средби подоцна беа вршени
бесплатните прегледи за рано откривање
на рак на дојка. Беше направена анализа
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за бројот на вработени жени во
институциите кои се во надлежност на
општината, а исто така беше направена и
пилот
анкета
за
задоволство
на
перосналот
во
општинскта
администрација при ЕЛС Струмица во која
беа вклучени и прашања од родов
карактер.
1.Приоритетни области на работа
Приоритетни области во работата
на Комисијата за еднакви можности е
промовирање и примена на Законот за
еднакви можности на жените и мажите,
будење на свест кај жените за
осознавање на сопствената вредност и
активно вклучување во економскиот и
политичкиот придонес во општествената
заедница, поголема едукација на младите
за прашањата од родова природа и
надминување на постојните стереотипи за
улогата на жената и мажот во семејството
и општеството со вметнување на теми од
родов карактер во образовниот процес
како и подобрување на условите за живот
и превентивно делување на заштитата на
животната средина преку искористување
на можностите за селекција на отпад.
- Во работата на урбаните и
месните
заедници
формирани
на
територијата на општина Струмица,
вклученоста на жените како претседатели
или членови на советите во истите е на
многу ниско ниво. Имено станува збор за
многу мала вклученост на жените во
јавниот живот на урбаната и месната
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заедница посебно во руралните средини
или изразено преку бројки од вкупно 54
мажи вклучени во работата на активните
совети на месни заедници по населените
места нема ниту една жена, за да
состојбата во урбаната средина е нешто
подруга и тоа од вкупно 59 мажи вклучени
во советите на урбаните заедници има 10
жени од кои 1 жена на последните избори
беше избрана за претседател на една
урбана заедница.
- Ситуацијата на жените во
образованието
од
аспект
на
дискриминација при вработување во
образовните
институции,
нивна
вклученост
во
раководството
на
основните и средните училишта како и
вклученоста на жените во училишните
одбори
е
задоволителна.
Меѓутоа
вклученоста на темите од родов карактер
во образовниот процес и запознавање на
младите со Законот за еднакви можности
на жените и мажите не е доволно
застапено.
- Со поставување на нови канти
за смет, а со цел регулирање на посебни
видови отпад, односно со издвојување и
селектирање на пластиката од другиот
смет и тоа со поставување на веќе
споменатите
еколошки
острови
на
улиците „Маршал Тито”, „Јанко Цветинов”
и „Невена Стојкова” реално се појавува
потребата од дополнително едуцирање
на жената во справување со прашањето
за селекција на отпадот со цел подигање
на свеста кај жените за зачувување и
заштита на животната средина.

Табела со цели, задачи и показатели
Проблем
-Незастапеност на
жените во советите
на МЗ (како членови)
во руралните
средини и

Цели
-Вклучување на
жените во како
членови во
советите на МЗ во
руралните средини

Задачи
- Поголема
информираност на жените
од руралните средини
за потребата од нивно
вклучување во
активностите на своите
заедници
- Поголема
информираност на
членови во советите на МЗ
во руралните средини за
Законот за еднакви
можности

Показатели
-Извештај од
посетеноста
-Извештај од жени
членови вклучени во
советите.на МЗ
-Зголемена
заинтересираност на
жените преку
координаторот за ЕМ во
општината за
остварување на
нивните права

-Постоење на
традиционални
матрици меѓу
младите за местото
и улогата на мажите
и жените за родовите
релации

-Поголема
едуцираност на
младите за
еднаквите
можности меѓу
мажот и жената и
надминување на

-Претходна анализа за
моменталната ситуација и
заппознаеноста меѓу
учениците за прашањата
од родов карактер
- Подигање на свеста на
учениците за прашањата

- Извештај од
спроведена обука за
директори, педагози,
психолози и
младинскиот парламент
за одржување на
тематски часови во
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-Недоволна
едуцираност на
жените од урбаната
и руралната средина
за превентивно и
практично делување
во заштитата на
животната средина
(штедење вода,
ел.енергија и
селекција на отпад)
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постојните
стереотипи за
улогата на жената
во семејството и
општеството
-Заштита на
животната средина
со порационално
користење на
расположливите
ресурси и селекција
на отпад

бр. 27

стр.143

од родов карактер

училиштата
- Извештај од
спроведени анкетни
прашалници

- Подигање на свеста кај
жените за значењето на
еколошки здрава животна
средина

-Извештај од
покрената иницијатива

План за акција
1. Недоволна информираност на жените од руралните средини за своите права

Активност
-Анализа на родовата
застапеност во Советите
на месните заедници
-Предлог одлука на КЕМ
до Советот на Општината
да се донесе Одлука за
запазување на квотата од
миниму 30% на жените во
Советот на МЗ
-Изготвување соодветен
пропаганден материјал за
правата на жените во
општественото делување

Кога (време)
Првиот
квартал на
2010 год.
Првиот
квартал на
2010 год.

Втор квартал
на 2010
година

-Медиумско известување
и покривање на
активностите преку
локалните медиуми

Втор квартал
на 2010
година

-Организирање средби,
трибини преку МЗ со
женската популација во
руралните средини

Септември,
октомври,
ноември,
декември
2010 година

Со што
(потребни
ресурси, техн. и
човечки)
Човечки ресурси,
Состанок на КЕМчовечки ресурси

Човечки ресурси
за осмислување
на
дизајнот
и
содржината
на
пропагандниот
метријал
Финансиски
средства
за
изработка
на
пропагандниот
материја
Човечки ресурси

Човечки ресурски
(членови на КЕМ,
Координаторот на
ЕМ, Одд за Месна
самоуправа)

Кој (одговорно
лице)

финансии

КЕМ
Координаторот за
ЕМ
КЕМ
Координаторот за
ЕМ

/

КЕМ
Координаторот за
ЕМ
Општинската
администрација

КЕМ
Координаторот за
ЕМ
Одделение за
работа со МЗ
Совет на МЗ
Одделение за
контакт со МЗ при
ЕЛС

/

50 000, оо
ден.

/

20 000,оо
ден.
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2. Недоволна застапеност на прашањата од родов карактер во образовниот процес
Активност

Кога (време)

-Инцијатива за
соработка со
младинскиот
парламент.

Првиот
квартал на
2010 година

-Презентација на
заедничка
иницијатива пред
директорите на
основните и
средните
училиштата
-Организирање
обука за директори,
педагози, психолози
и Младинскиот
парламент, за
одржување на
тематски часови во
училиштата
-Одржување
тематски часови во
сите образовни
институции

Втор квартал
на 2010
година

-Прашалници за
учениците од
средните училишта
во општината *пр.
Од повеќе области,
здравство,
насилство
-Обработка на
податоци од
спроведените
прашалниците
-Подготовка на
кратка брошура за
профилот на
учениците во
општината

Со што
(потребни
ресурси, техн. и
човечки)
човечки ресурси

човечки ресурси

Кој (одговорно лице)
КЕМ
Координаторот за ЕМ
Претседателот на
Младинскиот парламент
КЕМ
Координаторот за ЕМ
Претседателот на
Младинскиот парламент

Втор квартал
на 2010
година

човечки и
техничкиресурси

КЕМ
Координаторот за ЕМ
Предавачи од МТСП или
УНДП

Последен
квартал од
2010 год. и
првите два
квартали од
2011 година
Септември
2010 и
Септември
2011 година

човечки ресурси

КЕМ,Координаторот за
ЕМ
Одделение за
образование при ЛС и
класните раководители

Ноември 2011
година

човечки и технички
ресурси

Декември
2011 година

човечки и технички
ресурси

човечки и технички
ресурси

КЕМ,Координаторот за
ЕМ
Одделение за
образование при ЛС и
класните раководители
КЕМ,Координаторот за
ЕМ
Одделение за
образование при ЛС и
стручни лица од
училиштата
КЕМ, Координаторот за
ЕМ
Одделение за
образование при ЛС и
стручни лица од
училиштата

финансии

/

/

60.000
денари
хонорари за
предавачи и
сместување/

/

10.000

/

50.000
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2. Недоволна едуцираност на урбаните и руралните жени за превентивно и практично
делување во заштитата на животната средина (штедење вода, електрична енергија и
селекција на отпад)

Активност

Кога (време)

Со што
(потребни ресурси,
техн. и човечки)
човечки ресурси во
партнерство со НВО

-Покренување
иницијатива до
Одделението за
животна средина
при ЛС за
одржување
трибина од истата
област
-Изготвување на
пропаганден
материјал
(флаери, плакати)

Првиот
квартал од
2010 год.

Втор и трет
квартал на
2010 год.

човечки ресурси,
стручни лица од
одделението за
животна средина

-Организирање на
трибина за
подигање на
јавната свест за
значењето на
еколошко здрава
животна средина
-Иницијатива до
НВО за изнаоѓање
средства преку
изготвување
проекти со цел да
се зголеми бројот
на еколошките
острови и во
руралните средини

Прв квартал
на 2011
година

човечки ресурси,
стручни лица од
одделението за
животна средина и
технички ресурси

Континуирано
2010/2011 год.

човечки ресурси

-

од
спроведените
Извештаи
активности;
Извештај од собрани податоци.

КЕМ
Координаторот за ЕМ,
одделение за
екологија и НВО

КЕМ
Координаторот за ЕМ,
одделение за
екологија и животна
средина
КЕМ
Координаторот за ЕМ,
одделение за
екологија и животна
средина

Финансии

/

50 000,оо
ден.

10 000,оо
ден

КЕМ,
Координаторот за ЕМ,
НВО
/

Финансиките
сретства
за
реализација на Локалниот план за акција
за поттикнување и унапредување на
родовата рамноправност
во општина
Струмица се предвидени во Буџетот на
Општина Струмица за 2010 година
Програма Е0.
Мониторинг:
Комисија за еднакви можности на
жените и мажите и координатор при
општинската администрација на ЕЛС.

Кој (одговорно лице)

-

Бројот на граѓаните кои ги
посетиле
трибините
за
запознавање
со
законот
за
еднакви можности на жените и
мажите;
Извештај од спроведена анкета
пред
отпочнувањето
на
активностите како и извештај од
анкета по завршувањето на
активноста.

Локалниот
план
за
акција
за
поттикнување
и
унапредување
на
родовата рамноправност во општина
Струмица влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.

Евалуација:
Комисија за еднакви можности за
жените и мажите и координаторот при
општинската администрација на ЕЛС.

Бр.07-7762/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................

Извештај од плановите за акција во кој
ќе содржат податоци за:
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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

28.12.2009 год.

Во точка 1, по зборот „место” се
додава зборот „КО”. Во истата точка по
зборовите „Попово Лозе” се додават
зборовите „за изработка на стопански
комплекс - за објекти за примарна и
финална обработка на земјоделски
производи“, а бројот „ 2,14” се заменуват
со бројот „1,9 “.
Член 2

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за изменување и дополнување на Заклучокот за
утврдување на Нацрт – урбанистичкиот
план вон населено место Водоча –
локалитет место викано “Попово Лозе”
1. Се објавува Заклучокот за
изменување
и
дополнување
на
Заклучокот за утврдување на Нацрт –
урбанистичкиот план вон населено место
Водоча – локалитет место викано
“Попово Лозе”, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
Број 08-7764/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден по објавувањето во „Сл.
гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7764/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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

...............................
389.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст („Сл. весник на РМ”
број 24/08) и член 20 став 1 точка 7 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица” број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одражана на
24.12.2009 година, донесе

З а к л у ч о к
за изменување и дополнување на
Заклучокот за утврдување на Нацртурбанистичкиот план вон населено
место Водоча-локалитет место викано
„Попово Лозе”
Член 1
Се врши измена и допонување на
Заклучокот за утврдување на Нацрт урбанистичкиот план вон населено место
Водоча - локалитет место викано „Попово
Лозе”
(„Сл. гласник на општина
Струмица” бр. 11/2009 ) што се состои во:

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за работа на
ЈПКД “Комуналец” Струмица за 2010
година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Програмата за
работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за
2010 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7766/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

28.12.2009 год.
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390.
391.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Програма за
работа на ЈПКД „Комуналец” Струмица
за 2010 година
1. Се дава согласност на
Програма за работа на ЈПКД „Комуналец”
Струмица за 2010 година, усвоена со
Одлука на Управниот одбор на ова
Претпријатие
број
02-6332/2
од
10.12.2009 година.
2.Овој заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-7766/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Статутот на
на ЈПКД „Комуналец” Струмица
1. Се дава согласност на Статутот
на ЈПКД „Комуналец” Струмица, усвоен
со Одлука на Управниот одбор на ова
Претпријатие
број
02-6166/2
од
27.11.2009 година.
2. Овој заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-7767/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 давање
согласност на Статутот на ЈПКД
“Комуналец” Струмица
1.Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Статутот на ЈПКД
“Комуналец” Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Број 08-7767/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев 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 давање
согласност на Одлуката за Ценовник за
вршење на работи на ЈПКД “Комуналец”
Струмица со Општина Струмица
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
Ценовик за вршење на работи на ЈПКД
“Комуналец” Струмица со Општина
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
Број 08-7768/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

.............................................
....................................
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392.

28.12.2009 год.

393.

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
Ценовник за вршење на работи на
ЈПКД „Комуналец” Струмица со
Општина Струмица

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за
одржување на јавна чистота

1. Се дава согласност на
Одлуката за Ценовник за вршење на
работи на ЈПКД „Комуналец” Струмица со
Општина Струмица, број 02-6332/8-1 од
10.12.2009
година,
донесена
од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуиналец”
Струмица.
2. Овој заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-7768/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 давање
согласност на Одлуката за висината на
надоместокот за одржување на јавна
чистота
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за одржување
на јавна чистота, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.12.2009 година.
Бр.08-7769/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

1. Се дава согласност на
Одлуката за висината на надоместокот за
одржување на јавната чистота донесена
од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец”
Струмица број 02-6166/6 од 27.11.2009
година.
2.Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр.07-7769/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 давање
согласност на Одлуката за висината на
цената за приклучок за вода за пиење во
населени места
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината на цената за вода за пиење во
населени места, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 24.12.2009 година.
Бр. 08-7770/2
Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................

28.12.2009 год.
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394.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на цената за приклучок за
вода за пиење во населени места
1. Се дава согласност на
Одлуката за висината на цената за
приклучок за вода за пиење во населени
места донесена од Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец” Струмица број 026332/7 од 10.12.2009 година.
2.Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр.07-7770/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цена за вода за пиење и надоместок за
одведување на отпадни води
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цена за вода за пиење и
надоместок за одведување на отпадни
води, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
24.12.2009 година.
Бр. 08-7771/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

бр. 27

395.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висина на цената за вода за пиење и
надоместок за одведување на отпадни
води
1. Се дава согласност на
Одлуката за висина на цената за вода за
пиење и надоместок за одведување на
отпадни води, донесена од Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец” Струмица
број 02-6332/5 од 10.12.2009 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-7771/1Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 давање
согласност на Одлуката за висината на
цената за приклучок за одведување на
отпадни води во населено место
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината на цената за приклучок за
одведување на отпадни води во населено
место, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
24.12.2009 година.
Бр.08-7772/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

......................................
......................................................
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397.

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на цената за приклучок за
одведување на отпадни води во
населено место

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на цената за собирање,
транспортирање и депонирање на
отпад

1.Се дава согласност на Одлуката
за висината на цената за приклучок за
одведување на отпадни води во
населеното место – Куклиш, донесена од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец”
Струмица број 02-6332/6 од 10.12.2009
година.

1. Се дава согласност на
Одлуката за висината на цената за
собирање,
транспортирање
и
депонирање на отпад, донесена од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец”
Струмица број 02-6166/3 од 27.11.2009
година.
2. Оваа Одлука влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.

2.Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр.07-7772/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Бр.07-7773/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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

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 давање
согласност на Одлуката за висината на
цената за собирање, транспортирање и
депонирање на отпад

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за висината на
цената за уништување на стока на
депонија

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината на цената за собирање,
транспортирање и депонирање на отпад,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
24.12.2009 година.

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината на цената за уништување на
стока на депонија, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.12.2009 година.

Бр. 08-7773/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

Бр. 08-7774/2
25.12.2009 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

............................................
...........................................
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399.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на цената за уништување на
стока на депонија
1. Се дава согласност на
Одлуката за висината на цената за
уништување на стока на депонија,
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец” Струмица број 02-6166/5 од
27.11.2009 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-7774/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на цената за расчистување
на диви депонии и други услуги
1. Се дава согласност на
Одлуката за висината
на цената за
расчистување на диви депонии и други
услуги, донесена од Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец” Струмица број 026166/4 од 27.11.2009 година.
2.Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр.07-7775/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цената за расчистување на диви депонии
и други услуги
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цената за расчистување на
диви депонии и други услуги, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Број 08-7775/2
Градоначалник
25.12.2009 год.
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.
Струмица
...............................

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 давање
согласност на Одлуката за висината на
надоместокот за издавање на продажни
места во пазарот на мало “Градски
Пазар” ТЦ – “Глобал”
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за издавање
на продажни места во пазарот на мало
“Градски Пазар” ТЦ – “Глобал”, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.12.2009 година.
Бр. 08-7776/2
Градоначалник
25.12.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
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400.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ” број 38/96) и член 20 од Статутот на

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за издавање
на продажни места во пазарот на мало
„Градски пазар” ТЦ – „Глобал”

општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 24.12.2009 година,
донесе

1. Се дава согласност на
Одлуката за висината на надоместокот за
издавање на продажни места во пазарот
на мало „Градски пазар” ТЦ „Глобал”,
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец” Струмица број 02-6332/9 од
10.12.2009 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица”.
Бр.07-7776/1 Совет на општина Струмица
24.12.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

_________________________________________________
______________________________

