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

Р е ш е н и е
за објавување на Предлог – Планот за
запишување на ученици во средните
општински училишта во општина Струмица
во учебната 2011/2012 година

1. Се објавува Предлог – Планот за
запишување на ученици во средните
општински училишта во општина Струмица
во учебната 2011/2012 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 28.02.2011 година.
Бр.08-993/2
01.03.2011 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

12.
Врз основа на член 31 од Законот
за изменување и дополнување на Законот
за Законот за средното образование („Сл.
весник на РМ“ бр. 67/04) и член 20 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Сл. гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 28.02.2011 година,
донесе
Предлог –План
за запишување на ученици во I година
во Средните општински училишта во
Општина Струмица во учебната
2011/2012 година
Училишта:
1.Средно општинско
“Јане Сандански” Струмица.

училиште

Во прва година ќе се запишат
вкупно 374 ученици распоредени во 11
паралелки на македонски наставен јазик,
од кои во:
Гимназиско образование
238
ученици, распоредени во 7 паралелки, на
македонски наставен јазик и во
Стручно
образование
136
ученици распоредени во 4 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на
Економско - правна и трговска струка за
профилот економски техничар.

16
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2. Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица
Во прва година ќе се запишат вкупно 500 ученици, распоредени во 15 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование:

Ученици
Струка

Профил
мак.
јазик

Машинска

ту
р.
јаз
ик

вкупно

мак.
јазик

алб.
јазик

тур.
јазик

вкупно

Техничар за
компјутер.управување

34

34

1

1

Автотехничармехатроничар

34

34

1

1

17+17

34

1

1

34

34

1

1

136

136

4

4

34

34

1

1

34

34

1

1

68

68

2

2

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

24

24

1

1

126

126

4

4

Техничар за патен
сообраќај

34

34

1

1

Техничар за транспорт
и шпед.

34

34

1

1

68

68

2

2

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

Бравар-Инсталатер на
водовод
Машинист за термо
постројки

ВКУПНО
Конфекциски
техничар
Текстилнокожарска

алб.
јазик

Паралелки

Конфекционер
ВКУПНО
Електротехничаренергетичар
Електротехничар за
компјутерска техника
и автоматика

Електротехничка
Автоелектричар
Електромеханичар Г
ТЗ
ВКУПНО

Сообраќајна

ВКУПНО
Шумарско-дрвопреработувачка

Техничар за мебел и
ентериер
ВКУПНО

Градежна

Градежен техничар
ВКУПНО
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Техничар за дизајн на
облека

34

34

1

1

34

34

1

1

500

500

15

15

Вкупно
СЕ ВКУПНО
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1. Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица
Во прва година ќе се запишат 340 ученици, распоредени во 10 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование и тоа:
Ученици
Струка

Профил
мак.
јазик

Техничар за
фармерско
производство
Земјоделсковетеринарна
струка

Паралелки

алб.
јазик

тур.
јазик

вкупно

мак.
јазик

алб.
јазик

тур.
јазик

вкупно

68

68

2

2

Техничар за
хортикултура

34

34

1

1

Лозаро-винарски
техничар

34

34

1

1

136

136

4

4

34

34

1

1

68

68

2

2

102

102

3

3

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

102

102

3

3

340

340

10

10

Вкупно
Преработувач на
жито, брашно,шеќер

Хемискотехнолошка
струка

Прехрамбен техничар

Вкупно

Фармацевтскилабораториски
техничар
Здравствена
струка

Медицинска сестра
Физиотерапевтски
техничар
Вкупно
ВКУПНО

Предлог - Планот ќе се објави во „Сл.гласник на општина Струмица“ и ќе се достави до
Министерството за образование и наука.
Бр.07-993/1
28.02.2011 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за Блок 42
УЕ 5 во град Струмица
1. Се објавува Одлуката за
донесување на Деталниот урбанистички
план за Блок 42 УЕ 5 во град Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2011
година.
Бр.08-994/2
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

13.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник
на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 28.02.2011 година, донесе

Одлука
за донесување на Детален
урбанистички план за Блок 42 УЕ 5 во
град Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се донесува
Детaлниот урбанистички план за Блок 42
УЕ 5 во град Струмица.
Член 2
Деталениот урбанистички план за
Блок 42 УЕ 5 во град Струмица е со
површина од 30,7 ха и е изработен од ДГП
„СТАН АРТ “ ДООЕЛ Куманово со тех.број
56-10/08.
Член 3
Деталениот урбанистички план за
Урбан Блок 42 УЕ 5 во град Струмица се
состои од текстуален и графички дел, кои се
составен дел на оваа Одлука.

бр. 3
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Член 4
Деталениот урбанистички план за
Урбан Блок 42 УЕ 5 во град Струмица , се
заверува со потпис и печат на дoносителот на
планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Бр.07-994/1
Совет на општина Струмица
28.02.2011 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 локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт – измена и дополна на Деталниот
урбанистички план на Урбан блок 9 УЕ 6 во
град Струмица
1. Се објавува
Заклучокот за
утврдување на Нацрт – измена и дополна
на Деталниот урбанистички план за Урбан
блок 9 УЕ 6 во град Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 28.02.2011 година.
Бр.08-995/2
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

14.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот
на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 28.02.2011 година,
донесе
Заклучок
за утврдување на Нацрт - измена и
дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во
град Струмица
1. Се утврдува Нацрт – измена и
дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во

Стр. 6
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град Струмица со површина од 19,30 хек.
И граничен опфат :
-

Од исток до североисток со
земјоделско земјиште;
Од северозапад со стопанскиот
двор на поранешен ЗИК Струмица;
На јужната страна со коритото
на река Водочница.

2.
Предлог - Заклучок за
утврдување на Нацрт - измена и дополна
на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град
Струмица е изработен од Друштвото за
просторни и урбанистички планови и др.
„Урбан “ доо Штип и содржи:
-текстуален дел
-графички приказ.
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
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15.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот
на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 28.02.2011 година,
донесе
Заклучок
за утврдување на Нацрт - Детален
урбанистички план за дел од Урбан
блок 16 УЕ 2 во град Струмица
1. Се утврдува Нацрт – Детален
урбанистички план за дел од Урбан блок
16 УЕ 2 во град Струмица со површина од
12,544 ха и граничен опфат :
-

Од северна страна по осовината на ул.
“Гоце Делчев”;
Од источната страна по осовината на
новопланирана ул.”Бр.9”;
На јужната страна по осовината на
новопланирана ул.”Бр.8”;и
На западната страна навлегува во
порнешен “Хелматекс”, КП бр.2134/1.

Бр.07-995/1
Совет на општина Струмица
01.03.2011 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 локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

2. Предлог- Заклучок за утврдување
на Нацрт - Детален урбанистички план за
дел од Урбан блок 16 УЕ 2 во град
Струмица е изработен од Друштвото за
просторни и урбанистички планови и др.
„Урбан “ ДОО Штип и содржи:

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт – Деталниот урбанистички план
за дел одУрбан блок 16 УЕ 2 во град
Струмица
1. Се објавува
Заклучокот за
утврдување на Нацрт - Деталниот
урбанистички план за дел од Урбан блок 16
УЕ 2 во град Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 28.02.2011 година.
Бр.08-996/2
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

-

-текстуален дел
-графички приказ.
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр.07-996/1 Совет на општина Струмица
28.02.2011 год.
П р е т с е д а т ел.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
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Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт –измена и дополна на Деталниот
урбанистички план за дел од Урбан блок 38
УЕ 5 во град Струмица
1. Се објавува
Заклучокот за
утврдување на Нацрт – Деталниот
урбанистички план за дел од Урбан блок 38
УЕ 5 во град Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 28.02.2011 година.
Бр.08-997/2
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

16.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот
на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 28.02.2011 година,
донесе
Заклучок
за утврдување на Нацрт – измена и
дополна на ДУП за дел од Урбан блок
38 УЕ 5 во град Струмица
1. Се утврдува Нацрт – измена и
дополна на Детален урбанистички план
за дел од Урбан блок 38 УЕ 5 во град
Струмица со површина од
1780 м2 и
граничен опфат:
-

-

Од северна страна по северните
граници на КП 288 и КП 289;
Од источната страна по осовината на
бул.”Ленинова”;
На јужната страна по осовината на
пешачка патека и осовината на
ул.”Благој Јанков Мучето” и
Од западната страна по осовината на
пешачката
улица
“Благој
Јанков
Мучето”.

2.
ПредлогЗаклучок
за
утврдување на Нацрт - измена и дополна
на Детален урбанистички план за дел од
Урбан блок 38 УЕ 5 во град Струмица е
изработен од Друштвото за просторни и
урбанистички планови и др. „Урбан “ доо
Штип и содржи:

бр. 3
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-текстуален дел
-графички приказ.
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-997/1 Совет на општина Струмица
28.02.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување Заклучокот за усвојување на
Извештајот за извршените работни задачи
на ТППЕ – Струмица за 2010 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за извршените
работни задачи на ТППЕ – Струмица за
2010 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2011 година.
Бр.08-998/2
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

17.
Врз основа на член 20 од Статутот
на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 28.02.2011 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
извршените работни задачи на ТППЕ –
Струмица за 2010 година
1. Се усвојува Извештајот за
извршените работни задачи на ТППЕ Струмица за 2010 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-998/1
Совет на општина Струмица
28.02.2011 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
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18.
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на општина Струмица за
четвртиот квартал од 2010 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2010
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
28.02.2011 година.
Бр.08-992/2
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................................

Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа ( „Сл. весник на РМ“
бр. 61/04) и член 20 став 1 точка 4 од
Статутот на општина Струмица – пречистан
текст („Сл. гласник на општина Струмица
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 28.02.2011 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2010
година.
1.
Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот квартал од
2010 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен од образец
К1 и образец К2.
3. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.

Бр.07-992/1
Совет на општина Струмица
28.02.2011 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................................

19.
Квартален
извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2010 година

01 март 2011 год.
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20.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст (“Сл. весник на РМ“ бр.
24/2008, 118/2008, 91/2009 и 124/2010) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица–пречистен текст (“Сл.гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Нацрт – измена и дополна на Детален
урбанистички план за Урбан блок 9
УЕ 6 во град Струмица
1. Се организира јавна анкета по
Нацрт - измена и дополна на Детален
урбанистички план за Урбан блок 9 УЕ 6
во град Струмица.
2. Одлуката за организирање
јавната анкета ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица” и средствата за јавно
информирање.
3. Јавната анкета ќе трае 10
работни денови од објавувањето на
Одлуката.
4. Нацрт - измената и дополна на
Детален урбанистички план за Урбан
блок 9 УЕ 6 во град Струмица ќе биде
изложена во просториите на Секторот за
урбанизам и комунални
работи ул.
”Ленинова” во соба број 3.
5. Заинтересираните граѓани и
правни лица во предвидениот рок на
анкетни листови ќе можат да ги дадат
своите забелешки.
6. Оваа Одлука влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ”Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 995/3
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................

01 март 2011 год

21.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирањепречистен текст (“Сл. весник на РМ” бр.
24/008, 118/2008, 91/2009 и 124/2010) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица– пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна презентација
по Нацрт - измена и дополна на
Детален урбанистички план за Урбан
блок 9 УЕ 6 во град Струмица
1. Се
организира
јавна
презентација
по Нацрт – измена и
дополна на Детален урбанистички план
за Урбан блок 9 УЕ 6 во град Струмица
со површина 19,30 ха и
граничен
опфат
од исток до североисток со
земјоделско земјиште; од северозапад со
стопанскиот двор на поранешен ЗИК –
Струмица и на јужната страна со
коритото на река Водочница.
2. Одлуката
за организирање
јавната презентација ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и комунални
работи , ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица”и
средствата
за
јавно
информирање
3.Јавната презентација ќе се
одржи на ден 15.03.2011 година во 11,00
часот во просториите на Дом на АРМ
Струмица.
4.Оваа Одлука влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08 - 995/4
01.03.2011 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

..............................
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22.
Врз основа на член 24 точка 5 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл. весник на РМ” број
51/05) и член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета по Нацрт - измена и
дополна на Детален урбанистички
план за Урбан блок 9 УЕ 6 во град
Струмица
1. За членови во Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна акета по Нацрт - измена и дополна
на Детален урбанистички план за Урбан
блок 9 УЕ 6 во град Струмица со
површина 19,30 ха и граничен опфат
од исток до североисток со земјоделско
земјиште; од северозапад со стопанскиот
двор на поранешен ЗИК – Струмица и на
јужната страна со коритото на река
Водочница ги именувам:
- Стојан Динев – Раководител на
Секторот
за
урбанизам
и
комунални работи
- Илија Шалев – претставник на
изготвувачот на Нацрт – Планот
Александар
Цицимов
–
дипломиран архитект надворешен
член
2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе јавната презентација на ден
15.03.2011 година во 11,00 часот во
просториите на Дом на АРМ – Струмица,
а јавната анкета во рок од 10 работни
дена од денот на објавувањето на
Одлуката за организирање јавна анкета.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 995/5
Градоначалник
01.03.2011 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
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23.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст (“Сл.весник на РМ “
број 24/2008, 118/2008, 91/2009 и
124/2010) и член 39 од Статутот на
општина
Струмица–пречистен
текст
(“Сл.гласник на општина Струмица” број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Нацрт – Детален урбанистички план
за дел од Урбан блок 16 УЕ 2 во град
Струмица
1. Се организира јавна анкета по
Нацрт – Детален урбанистички план за
дел од Урбан блок 16 УЕ 2 во град
Струмица
2. Одлуката за организирање
јавната анкета ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Сл. гласник на општина
Струмица” и средствата за јавно
информирање.
3.Јавната анкета ќе трае 10
работни денови од објавувањето на
Одлуката.
4.
Нацрт
–
Деталниот
урбанистички план за дел од Урбан
блок 16 УЕ 2 во град Струмица ќе биде
изложен во просториите на Секторот
за урбанизам и комунални
работи
ул.”Ленинова” во соба број 3.
5. Заинтересираните граѓани и
правни лица во предвидениот рок на
анкетни листови ќе можат да ги дадат
своите забелешки.
6. Оваа Одлука влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ”Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 996/3
Градоначалник
01.03.2011 год
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................
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24.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирањепречистен текст (“Сл. весник на РМ” број
24/008, 118/2008, 91/2009 и 124/2010) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица– пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна презентација
по Нацрт – Детален урбанистички
план за дел од Урбан блок 16 УЕ 2 во
град Струмица

01 март 2011 год

25.
Врз основа на член 24 точка 5 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл. весник на РМ” број
51/05) и член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета по Нацрт – Деталниот
урбанистички план за дел од Урбан
Блок 16 УЕ 2 во град Струмица

4.Оваа Одлука влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.

1. За членови во Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна акета по
Нацрт – Деталниот
урбанистички план за дел од Урбан
блок 16 УЕ 2 во град Струмица со
површина од 12,544 ха
и граничен
опфат :
- Од
северна
страна
по
осовината
на
ул.
“Гоце
Делчев”;
- Од источната страна по
осовината на новопланирана
ул.”Бр.9”;
- На
јужната
страна
по
осовината на новопланирана
ул.”Бр.8”; и
- На
западната
страна
навлегува
во
порнешен
“Хелматекс”, КП бр.2134/1.
ги именувам:
- Стојан Динев – Раководител на
Секторот за урбанизам и
комунални
работи
- Александра Едровска – претставник на
изготвувачот на Предлог – Планот
- Александар Цицимов – дипломиран
архитект надворешен член
2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе јавната презентација на ден
15.03.2011 година во 12,00 часот во
просториите на Дом на АРМ – Струмица,
а јавната анкета во рок од 10 работни
дена од денот на објавувањето на
Одлуката за организирање јавна анкета.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08- 996/4
Градоначалник
01.03.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................

Бр. 08- 996/5
Градоначалник
01.03.2011 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................................

1. Се
организира
јавна
презентација
по Нацрт – Детален
урбанистички план за дел од Урбан
блок 16 УЕ 2 во град Струмица со
површина од 12,544 ха
и граничен
опфат :
- Од
северна
страна
по
осовината
на
ул.
“Гоце
Делчев”;
- Од источната страна по
осовината на новопланирана
ул.”Бр.9”;
- На
јужната
страна
по
осовината на новопланирана
ул.”Бр. 8”;и
- На
западната
страна
навлегува
во
порнешен
“Хелматекс”, КП бр.2134/1.
2. Одлуката
за организирање
јавната презентација ќе биде објавено на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и комунални
работи , ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица” и средствата за јавно
информирање.
3.Јавната презентација ќе се
одржи на ден 15.03.2011 година во 12,00
часот во просториите на Дом на АРМ
Струмица.
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27.

Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст (“Сл.весник на РМ “
број 24/2008, 118/2008, 91/2009 и
124/2010) и член 39 од Статутот на
општина
Струмица–пречистен
текст
(“Сл.гласник на општина Струмица” број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Нацрт – измена и дополна на Детален
урбанистички план за дел од Урбан
блок 38 УЕ 5 во град Струмица.
1. Се организира јавна анкета по
Нацрт – измена и дополна на Детален
урбанистички план за дел од Урбан
блок 38 УЕ 5 во град Струмица.
2. Одлуката за организирање
јавната анкета ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и
комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица” и средствата за јавно
информирање.
3. Јавната анкета ќе трае 10
работни денови од објавувањето на
Одлуката.
4. Нацрт – измената и дополната
на Деталниот
урбанистички план за
дел од Урбан блок 38 УЕ 5 во град
Струмица ќе
биде изложена
во
просториите на Секторот за урбанизам
и комунални
работи ул.”Ленинова” во
соба број 3.
5. Заинтересираните граѓани и
правни лица во предвидениот рок на
анкетни листови ќе можат да ги дадат
своите забелешки.
6.Оваа Одлука влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ”Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 997/3
01.03.2011 год.
Струмица

бр. 3

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирањепречистен текст (“Сл. весник на РМ” број
24/008, 118/2008, 91/2009 и 124/2010) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица - пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на јавна презентација
по Нацрт – измена и дополна на
Детален урбанистички план за дел
од Урбан блок 38 УЕ 5 во град
Струмица
1. Се
организира
јавна
презентација
по Нацрт – измена и
дополна на Деталниот урбанистички
план за дел од Урбан блок 38 УЕ 5 во
град Струмица, со површина од 1780 м2
и граничен опфат:
-

-

Од
северна
страна
по
северните граници на КП 288
и КП 289;
Од источната страна по
осовината на бул.”Ленинова”;
На
јужната
страна
по
осовината на пешачка патека
и осовината на ул.”Благој
Јанков Мучето” и
Од западната страна по
осовината
на
пешачката
улица “Благој Јанков Мучето”.

2. Одлуката
за организирање
јавната презентација ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Сл.
гласник на општина
Струмица” и средствата за јавно
информирање
3. Јавната презентација ќе се
одржи на ден 15.03.2011 година во 13,00
часот во просториите на Дом на АРМ
Струмица.
4.Оваа Одлука влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 997/4
Градоначалник
01.03.2011 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
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28.
Врз основа на член 24 точка 5 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл. весник на РМ” број
51/05) и член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета по Нацрт – измена и
дополна на Детален урбанистички
план за дел од Урбан блок 38 УЕ 5 во
град Струмица
1. За членови во Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна акета по
Нацрт - измената и
дополна на Деталниот
урбанистички
план за дел од Урбан блок 38 УЕ 5 во
град Струмица со површина од 1780 м2
и граничен опфат:
- Од северна страна по северните
граници на КП 288 и КП 289;
- Од источната страна по осовината на
бул.”Ленинова”;
- На јужната страна по осовината на
пешачка патека и осовината на ул.
”Благој Јанков Мучето” и
- Од западната страна по осовината на
пешачката улица “Благој Јанков
Мучето”.
ги именувам:
- Стојан Динев – Раководител на
Секторот за урбанизам и
комунални
работи;
- Илија Шалев
– претставник на
изготвувачот на Нацрт - Планот; и
- Александар Цицимов – дипломиран
архитект надворешен член.
2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе јавната презентација на ден
15.03.2011 година во 13,00 часот во
просториите на Дом на АРМ – Струмица,
а јавната анкета во рок од 10 работни
дена од денот на објавувањето на
Одлуката за организирање јавна анкета.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 997/5
Градоначалник
15.03.2011 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
….......…...............
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29.
Врз основа
на член 9 од
Одлуката за основање на Совет на
млади на Општина Струмица, („Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 16/10),
Советот на млади на седницата одржана
на 24.02.2011 година, донесе
ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА
НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА
ОПШТИНАТА СТРУМИЦА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Деловник поблиску се
уредува организацијата и начинот на
работа на Советот на млади на
Општината Струмица (во натамошниот
текст: Советот на млади), и должностите
на членовите на Советот на млади,
правата и должностите на претседателот
на Советот на млади, јавноста во
работата
на
Советот
на
млади,
донесувањето на акти од надлежност на
Советот на млади, претресувањето
извештаи, анализи и други материјали,
како и други прашања од значење за
работата на Советот на млади.
Член 2
Работата на Советот на млади, е
јавна, освен во случаите определени со
закон и со овој деловник.
II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ
1. Заеднички одредби
Член 3
Членот на Советот на млади ги
остварува
правата
и
должностите
утврдени со законот, Статутот на
општина Струмица и со овој деловник.
Членот на Советот на млади се
стекнува со своите права и должности по
изборот од страна на Советот на општина
Струмица .
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Член 4
Заради вршење на својата
должност, членот на Советот на млади
има право да бара податоци и стручна
помош што му се потребни за неговата
работа од градоначалникот, општинската
администрација, од јавните служби,
установи и претпријатија, основани од
Општината и од други институции.
2. Присуствување на седници
и учество во работата
Член 5
Членот на Советот на млади има
право и должност да присуствува и да
учествува во работата и одлучувањето на
седниците на Советот на млади.
.
Член 6
За присуството на седниците на
Советот на млади, се води евиденција.
Евиденцијата
ја
води
Претседателот на Советот на млади.
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остварувањето
на
надзорот
над
вршењето на работите од надлежност на
општината;
5. Престанок и одземање на мандатот
на членовите на Советот на млади
Член 8
Членот на Советот на млади има
право да поднесе оставка и да ја
образложи.
Оставката му се поднесува на
претседателот кој ја доставува до
членовите на Советот на млади.
Оставката може да се поднесе и
образложи на самата седница на Советот
на млади.
По поднесувањето на оставката,
Советот на млади на самата седница или
првата наредна седница, без расправа,
констатира престанок на мандатот на
членот на Советот на млади.
Претседателот на Советот го
известува Советот на општина Струмица
, за престанокот на мандатот на членот
на Советот на млади.
Член 9

4. Покренување иницијативи и
поднесување предлози
Член 7
Членот на Советот на млади има
право на седниците на Советот на млади:
-да ги изнесува предлозите и
мислењата на граѓаните и да му предлага
на Советот на млади заземање ставови
за тие предлози и мислења;
-да
дава
иницијативи
за
донесување на прописи од надлежност
на Советот, како и да поднесува
амандмани на предлозите на прописите;
-да предлага претресување на
прашања, појави и состојби што се од
значење за определена дејност, како и од
значење за граѓаните;
-да предлага претресување на
прашања
што
се
однесуваат
на
спроведувањето на политиката што ја
утврдил и прописите што ги донел
Советот или на прашања што се
однесуваат на извршување на законите и
другите прописи и општи акти;
-да предлага претресување на
прашања
што
се
однесуваат
на

На членот на Советот на млади ќе
му биде одземен мандатот доколку
повеќе од три пати едноподруго
неоправдано отсуствувал од седниците
на Советот на млади.
Советот на млади на седница
констатира дека се исполнети условите
за престанок на мандатот на член на
Советот на млади и за тоа го известува
претседателот на Советот на општина
Струмица за покренување постапка за
разрешување и именување на член во
Советот на млади.
III. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
1. Начин на избор на претседателот на
Советот
Член 10
Советот
на
млади
има
претседател кој го претставува Советот
на млади и врши други работи
определени со
Статутот на oпштина
Струмица и овој деловник.
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Претседателот на Советот на
млади има мандат од три месеци. По
истекот на трите месеци, на седница на
Советот
на
млади
се
констаира
престанок на мандатот и
заменикпретседателот ја презема должноста
претседател на Советот на млади. На
истата седница се избира заменикпретседател на Советот на млади.
Член 11
Претседателот на Советот на
млади го избира Советот на млади по
предлог на еден или група членови на
Советот на млади.
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Член 16
Советот на млади има заменик
претседател
кој
го
заменува
претседателот во случај на негово
отсуство. Начинот и постапката на избор
на заменик-претседател е иста како и за
претседателот на Советот на млади.
Заменик-претседателот
се
избира на секои три месеци од редот на
членовите на Советот на млади, при што
се води сметка за последователен избор,
за сите членови на Советот на млади да
имаат можност да бидат изберени за
заменик-претседател.

Член 12
Советот гласа за сите поднесени
предлози,
односно
предложени
кандидати за избор на претседател,
освен за оние кандидати кои дале изјава
дека не ја прифаќаат кандидатурата.
Изборот на претседателот може
да се врши со јавно или тајно гласање.
За начинот на гласање за избор
на претседател одлучува Советот на
млади со мнозинство на гласови од
вкупниот број на членови на Советот на
млади.

2. Права и должности на
претседателот на Советот
Член 17
Претседателот

на

Советот

на

млади:
-

2. Избор на претседател на
Советот со јавно гласање
Член 13

-

Претседателот на Советот на
млади го избира Советот на млади со
јавно гласање, со мнозинство гласови од
вкупниот број на членовите на Советот на
млади.

-

ги свикува и раководи со
седниците на Советот на
млади;
се грижи за организацијата и
работата на Советот на
млади;
ги потпишува одлуките и
актите на Советот на млади;
дава
иницијатива
за
претресување
одделни
прашања од делокругот на
Советот на млади;
се грижи за примената на
деловникот;
ги толкува одредбите на
деловникот;
врши
и
други
работи
определени
со
закон,
Статутот
на
општина
Струмица и со овој деловник;

Член 14
Ако
се
предложени
повеќе
кандидати за претседател на Советот на
млади, избран е кандидатот кој добил
мнозинство гласови од вкупниот број на
членовите на Советот на млади.
Член 15
Советот на млади гласа одделно
за секој од предложените кандидати.

Во случај на спреченост или
отсутност, претседателот го заменува
заменик-претседателот.
Член 18
Претседателот на Советот
млади има право да учествува
работата на Советот на општината и
предлага претресување на прашања
нивна надлежност.

на
во
да
од
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IV. РАБОТА НА СОВЕТОТ
1. Свикување на седниците
Член 19
Советот работи на седници што
ги свикува претседателот на Советот на
млади, по сопствена иницијатива.
Во случај на спреченост или
отсутност на претседателот на Советот
на млади, седница свикува заменик
претседателот.
Седница на Советот на млади, се
свикува на барање на Градоначалникот,
на Советот на општината, како и на
барање на најмалку 2 од членовите на
Советот на млади, во рок од 7 дена од
поднесувањето на барањето.
Доколку
претседателот
на
Советот на млади не ја закаже седницата
по барање на членовите на Советот на
млади, седницата може да ја свикаат
подносителите на барањето и да го
предложат дневниот ред на седницата, а
со седницата раководи претседател што
ќе го избере Советот на млади за таа
седница.
Член 20
Покана за седница на Советот на
млади им се испраќа на сите членови на
Советот на млади, најдоцна 2 дена пред
денот определен за одржување на
седницата.
Заедно со поканата, на членовите
на Советот на млади им се доставува
предлог на дневен ред и соодветен
материјал за прашањата што се
предлагаат на дневен ред.
По исклучок, во итни случаи,
претседателот на Советот на млади
може да свика вонредна седница и во рок
покус од 2 дена, а дневниот ред да го
предложи на самата седница.
Поканите за седница и другите
материјали можат да се достават и по
електронски пат.
2. Дневен ред
Член 21
Дневен ред на седница на
Советот на млади
се утврдува на
предлог на претседателот на Советот на
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млади на почетокот на седницата, со
мнозинство гласови на присутните
членови на Советот на млади.
Во предлогот на дневниот ред
претседателот на Советот на млади ги
внесува сите прашања што до денот на
свикувањето на седницата му се
доставени од страна на градоначалникот
или други предлагачи.
Член 22
Секој член на Советот на млади
може на седницата да предложи:
- предложениот редослед на
точките на дневниот ред да се измени;
-некоја од предложените точки да
се симне од дневниот ред;
-дневниот ред да се дополни со
нова точка на дневниот ред, но е должен
да ја образложи итноста на тој предлог.
Советот на млади со мнозинство
гласови на присутните членови одлучува
одделно за секој предлог за измена и
дополнување на предложениот дневен
ред.
Доколку е прифатен предлогот за
симнување на некоја од предложените
точки од дневниот ред, не може да се
бара нејзино повторно внесување во
дневниот ред на истата седница.

3. Претседавање и учество
Член 23
На седница на Советот на млади
претседава претседателот на Советот на
млади.
Во случај на негова спреченост
или отсутност, го заменува заменик
претседателот на Советот на млади.
Член 24
Во работата на седница на
Советот на млади, без право на
одлучување, можат да учествуваат и
поканети
претставници
на
други
институции здруженија на граѓани и сл.
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Член 25
На седница на Советот на млади
никој не може да говори пред да побара и
добие збор од претседателот.
Членовите на советот на млади
се пријавуваат за збор откако ќе започне
претресот и можат да се пријават се до
неговото завршување.
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Членот на Советот на млади,
правото на репликата и одговорот на
репликата, можат да се користат само
еднаш во текот на расправата по една
точка од дневниот ред.
Член 29

Претседателот се грижи членот
на Советот на млади да не биде
попречуван во својот говор.
Членот на Советот на млади
може да го опомене или да го прекине во
говорот само претседателот на Совето на
млади .

Членот на Советот на млади
може да говори само по прашање што е
на дневен ред.
Ако членот на Советот на млади
се
оддалечи
од
дневниот
ред,
претседателот ќе го повика да се
придржува за дневниот ред.
Ако членот на Советот и по
повторната опомена не се придржува за
дневниот ред, претседателот може да му
го одземе зборот.

Член 27

Член 30

Претседателот им дава збор на
членовите на Советот по редот на
нивното пријавување.
Претседателот веднаш ќе му
даде збор на членот на Советот на млади
кој сака да земе збор во врска со повреда
или неправилна примена на одредбите
на Деловникот (процедурално прашање)
или на утврдениот дневен ред.
По излагањето на членот на
Советот претседателот е должен да даде
објаснување.
Ако членот на Советот на млади
не е задоволен од даденото објаснување,
за прашањето се одлучува на седницата
без претрес.

На претставници на институции
чии материјали се разгледуваат на
седницата, Претседателот на Советот на
млади им дава збор за излагање по
материјалот и одговор на прашањата и
предлозите изнесени од членовите на
Советот на млади по нивните материјали.

Член 26

Член 28
Претседателот ќе му даде збор на
членот на Советот на млади ако побара
збор (реплика) за да го исправи наводот
што е неточно изложен или што дал
повод
за
недоразбирање
или
предизвикал
потреба
од
лично
објаснување, и тоа откако ќе го заврши
излагањето оној што ја предизвикал
потребата од реплика.
Во својата реплика, која не може
да трае подолго од 3 минути, членот на
Советот на млади мора да се ограничи на
исправката,
односно
на
личното
објаснување.
Членот на Советот на млади на
кого му е упатена репликата, има право
на одговор, во траење од 2 минути.

4. Ограничување на времетраењето
на излагањето
Член 31
По предлог на претседателот или
од член на Советот на млади, кого го
поддржуваат најмалку 5 членови на
Советот на млади , може да одлучи, со
мнозинство гласови на присутните
членови на Советот на млади , по истото
прашање на седницата да се говори само
еднаш, како и да се определи
времетраењето на излагањето, со што
ограничувањето не може да биде
пократко од 5 минути.

5. Одржување на редот
Член 32
За одржување на редот
седницата се грижи претседателот.

на
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Член 33
За
повреда
на
редот
на
седницата, против членот на Советот на
млади кој го повредува редот може да се
изречат следните мерки: опомена,
одземање на зборот и оддалечување од
седницата.
Изречените мерки се внесуваат
во записникот на седницата.

6. Тек на седницата
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одлучи на предлог на градоначалникот
или член на Советот на млади, да се
направи измена во редоследот на
расправата по точките од усвоениот
дневен ред.
Член 37
Претресот
по
определено
прашање трае и се води се додека по
него има пријавени за збор.
Претседателот
го
заклучува
претресот откога ќе утврди дека повеќе
нема пријавени за збор.

Член 34

Член 38

Членовите на Советот на млади
имаат право, пред да се утврди дневниот
ред на седницата, да стават забелешки
на записникот од претходната седница.
За основаноста на забелешките
одлучува Советот на млади без претрес,
а ако забелешките се усвојат, во
записникот ќе се извршат соодветни
измени.

Претресот по прашањата од
дневниот ред завршува со донесување
прописи или друг акт, со донесување
заклучок или со прост премин на
наредната точка од дневниот ред ако не е
предложено донесување пропис, друг акт
или заклучок.
Член 39

Член 35
По усвојувањето на дневниот ред,
претседателот ги информира членовите
на Советот на млади за дополнително
доставените
или
пред
седницата
поделените материјали и дава други
соопштенија што се од значење за
работата на седницата и што треба да се
имаат предвид при одлучувањето.
Член 36
Седницата се одржува според
усвоениот дневен ред, а претседателот е
должен да отвора претрес по секоја од
точките, освен ако со закон, Статутот на
млади и со овој деловник е определено
да се одлучува без претрес.
Советот на млади со мнозинство
гласови од присутните членови може да
одлучи на предлог на градоначалникот
или член на Советот на млади, да се
води заедничка расправа по повеќе точки
од дневниот ред, доколку тие имаат
сродна
или
меѓусебно
поврзана
содржина, но гласањето мора да биде
поединечно.
Советот на млади со мнозинство
гласови од присутните членови може да

Претресот по одделни прашања е
единствен.
Во текот на претресот најпрво се
расправа за амандманите доколку такви
има поднесено по предлогот.
Член 40
Претседателот на Советот на
млади ја прекинува седницата на барање
на најмалку 3 членови на Советот заради
дополнителни консултации.
Времето за продолжување на
прекинатата седница го определува
претседателот на Советот на млади.
7. Мнозинство за работа
Член 41
Советот на млади може да работи
ако на седница присуствуваат мнозинство
од вкупниот број членови на Совето на
млади.
Ако се утврди дека на седницата
не присуствуваат мнозинство од вкупниот
број членови на Советот на млади,
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седницата не може да се одржи, односно
ако е веќе започната се прекинува.
Во случаите од став 2 на овој
член, претседателот ја презакажува
седницата, со писмено известување
упатено на сите членови на Советот. на
млади, или по електронски пат.
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Во записникот се внесуваат
резултатите од гласањето по одделни
прашања.
Членот на Советот на млади кој
на седницата издвоил мислење, може да
побара во записникот да се внесат
битните делови од неговата изјава.
Член 46

8. Одлучување
Член 42
Одлуките на Советот на млади се
полноважни
ако
за
нив
гласало
потребното мнозинството членови на
Советот, на млади.
Член 43
Членовите на Советот гласаат на
тој начин што се изјаснуваат “за” или
“против” предлогот или се воздржуваат
од гласањето.
.
Член 44
Гласањето со кревање на рака се
врши на тој начин што претседателот ги
повикува членовите на Советот на млади
најнапред да се изјаснат кои се “за”
предлогот, потоа да се изјаснат кои се
“против” предлогот и на крајот да се
изјаснат тие што се воздржуваат од
гласањето.
.
9. Записници
Член 45
За работата на седниците на
Советот на млади се води записник.
Записникот
содржи
основни
податоци за работата на седницата, а
особено за бројот на присутните и
имињата и презимињата на оправдано
отсутните членови на Советот на млади,
имињата и презимињата на членовите на
Советот на млади кои не го најавиле
своето отсуство, дневниот ред што е
усвоен на седницата,
предлозите и
амандманите што се поднесени на
седницата и за прописите, другите акти и
заклучоците што се донесени..

Записникот им се испраќа на
членовите на Советот на млади, по
правило,
заедно
со
поканата
за
одржување на наредната седница.
Член 47
Записникот на кој не се ставени
забелешки, односно записникот во кој
согласно со усвоените забелешки се
извршени измени се смета за усвоен.
Усвоениот записник го потпишува
претседателот на Советот на млади.
За составувањето на записникот и
за чувањето на оригиналните записници
од седниците на Советот на млади се
грижи општинската администрација.

V. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА
Член 48
Работата на Советот на млади се
одвива според програма за работа на
Советот на млади .
Програмата за работа ја донесува
Советот на млади за една календарска
година, по предлог на комисијата што
Советот на млади ја формира од редот
на своите членови.
Член 49
Основа
за
изработка
програмата за работа на Советот
млади се работите што со закон
ставени во надлежност на Советот
млади.

на
на
се
на

Член 50
Предлози за внесување на
одделни задачи и работи во програмата
за работа на Советот на млади можат да
поднесуваат:
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- членовите на Советот на
општина Струмица, комисиите, посебните
тела на Општината и Градоначалникот;
- органите на државната управа;
- јавните служби, установи и
претпријатија основани од Општината;
- јавните претпријатија што вршат
работи од значење и интерес за
Општината;
- облиците на месна самоуправа;
- здруженијата на граѓани и
- други заинтересирани субјекти.
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VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА
СОВЕТОТ
Член 53
Советот на млади ја известува
јавноста
за
прашањата
што
се
разгледуваат и за кои се одлучува во
Советот на млади, за своите одлуки и
ставови по тие прашања, како и за
работата на комисиите, при што развива
и користи најразлични форми за
известување.

Член 51
Член 54
Програмата за работа на Советот
на млади особено содржи:
- назив на одлуките и другите
општи акти и прашањата, односно темите
што ќе ги разгледува Советот на млади;
-субјектите
задолжени
за
изготвување на актите и другите
материјали и субјектите кои соработуваат
во извршувањето на задачите и
работите;
-предлагач на актите и другите
материјали;
-државните органи од кои ќе се
бара согласност за актите, доколку
давањето согласност е предвидено со
закон;
-роковите во кои одделни работи
треба да се извршат.
Во програмата за работа се
назначува кои документи се даваат на
јавна или стручна расправа или на друг
облик на непосредно изјаснување на
граѓаните.

Претставниците на средствата за
јавно информирање имаат право да
присуствуваат на седниците на Советот
на млади и на комисиите и да ја
известуваат јавноста за нивната работа.
За седница на Советот на млади
на која се претресува некое прашање без
присуство на јавноста, Советот на млади
може да ја извести јавноста преку давање
соопштение.
Член 55
На
претставниците
на
средствата за јавно информирање им се
ставаат на располагање нацртите и
предлозите
на
прописите,
информативните и документационите
материјали, извештаите за работа на
комисиите на Советот и записниците од
седниците на Советот, освен ако одделно
прашање се разгледува без присуство на
јавноста.
Член 56

Член 52
Задолжените субјекти се должни
во предвидените рокови тие акти и
материјали да му ги поднесат на Советот
на млади на разгледување и усвојување.
Доколку од одредени причини тоа
не е можно, тој е должен за тоа на време
да го извести Советот на млади и да ги
наведе причините заради кои не може да
ги изврши програмираните задачи во
предвидениот рок.

Советот на млади може да одлучи
нацрт, односно предлог на определена
одлука или на друг општ акт кој се
претресува во Советот на млади, да се
објави преку печатот или во посебна
публикација.
Член 57
Советот на млади може заради
известување на јавноста за својата
работа да одлучи да се даде официјално
соопштение на средствата за јавно
информирање.
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Член 58
Конференција за печатот по
прашања од надлежност на Советот на
млади , односно во врска со неговата
работа, одржува претседателот на
Советот, по сопствена иницијатива или
кога така ќе одлучи Советот.
Претседателот на Советот на
млади , односно Советот на млади може
да определат друг член на Советот на
млади, кој ќе ја одржи конференцијата за
печатот.
VII.

ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ
Член 59

Советот на млади
донесува
одлуки од своја надлежност и на
иницијатива поднесена од членовите на
Советот, јавните служби, установи и
претпријатија,
облиците
на
месна
самоуправа, здруженијата на граѓаните,
граѓаните и други субјекти.
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VIII. ОДНОСИ НА СОВЕТОТ СО
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Член 61
Градоначалникот, претседателот
на Советот на општина Струмица и
членовите на Советот на општина
Струмица, можат да присуствуваат и
учествуваат во работата на седниците на
Советот на млади.
Член 62
Градоначалникот
може
да
определи
свои
претставници
за
седниците на Советот на млади.
Претставникот
на
Градоначалникот присуствува на седниците на
Советот на млади и дава известувања и
образложенија за предлогот на актот и за
другите прашања кои се на дневен ред на
седницата.
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 63

Член 60
Претресот
на
одлуката,
на
седницата на Советот, по правило е
единствен, доколку Советот на млади не
одлучи да води претрес по делови,
односно членови.

Овој Деловник влегува во сила по
објавувањето во “Сл. гласник на
Општината Струмица”.

Бр. 07-858/2
24.02.2011 год.
Струмица

Совет на млади
Претседател,
Ѓорѓи Кланков с.р.
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