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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Буџетски календар за
подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2013 година
1.
Се
објавува
Буџетскиот
календар за подготовка и донесување на
Буџетот на општина Струмица за 2013
година, донесен на седница на Советот
на општина Струмица, одржана на
25.05.2012 година.

Април-мај
2012
Мај-јуни
2012

1-30
09/12

05/10/
2012

10/10/
2012

Буџетски
Советот на
календар

стр.

3

189.
Врз основа на член 27 точка 4 и 5
од
Законот
за
финансирање
на
единиците на локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 61/04) и член 20 став 1
точка 4 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Буџетски календар
за подготовка и донесување на
Буџетот на општина Струмица за 2013
година

1. Со Буџетскиот календар за подготовка
и донесување на Буџетот на општина
Струмица за 2013 година, се утврдуваат
следните рокови и активности:

Бр. 08-4128/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................
Можен датум

бр. 12

активности

општината

донесува

Буџетски

Одговорност
Совет на општина
Струмица

Совет на општината усвојува развојни
документи

Совет на општина
Струмица

Министерот за финансии подготвува буџетски
циркулар во кој се содржани главните насоки за
изготвување на Предлог-буџетите за наредната
година и висината на дотациите од Буџетот на РМ,
кој им го доставува на општината

Чл. 21 од Законот на
буџетите (“Сл.весник
на РМ’ бр. 61/04); чл.27
ст.1 и 2 од Законот за
финансирање на
ЕЛС “Сл.весник на РМ”
бр.61/04)

Градоначалникот и Секторот за финанси и буџет
се состануваат за да ги одредат приоритетите и
одредбите на буџетот за наредната година имајќи
ги во предвид добиените барања и иницијативи од
граѓаните, НВО, институции од областа на
културата и спортот и други

Градоначалникот,
Секторот за финансирање и буџет

Буџетските информации со формуларите за
буџетските побарувања со упатства се
доставуваат до другите сектори и сите
општински буџетски корисници заедно со писмото
од Градоначалникто за зацртаните одредби

Сектор за финансирање и буџет
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20/10/
2012

Градоначалникот подготвува предлог план на
програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го
доставува на одобрување до Советот

25/10/
2012

Проценката
на
трошоците
и
изготвените
програмски активности за наредната буџетска
година се враќаат во Секторот за финансирање и
буџет од останатите сектори и општинските
буџетски корисници

30/10/
2012

a. Се собираат буџетските барања од
граѓаните на собири на МЗ и други
организирани форми на консултации со
сите учесници во буџетскиот процес (НВО,
спорт, култура и др.)
b. Барањата се анализират усогласуваат
в. Се изготвува билансот на приходи
г. Се изготвува билансот на расходи

15/11/
2012

Советот го одобрува предлогот на планот на
програмите за развој и тој станува составен дел
на Предлог-буџетот

Ноември
2012

Градоначалникот ги разгледува и одобрува
предложените предлог-буџетски пресметки и го
одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот
за финансирање и буџет

Ноември
2012

а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на
општината
б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и
се дава на достапност на јавноста; и
в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини,
анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници

28 мај 2012 год.

Градоначалник

Раководители на сектори Буџетски корисници

Сектор за финансирање и буџет

Совет на општина

Градоначалник

Градоначалник

Декември
2012

До Советот се доставува конечен Предлог- буџет
од страна на градоначалникот

Градоначалник

Декември
2012

Се води расправа во телата на Советот на
општината

Комисија за
финансии

Декември
2012

1.Седница на Советот на општината за
донесување на Буџетот за наредната година
2.Доколку Советот не го усвои Предлог- буџетот се
донесува Одлука за времено финансирање
согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на
ЕЛС (“Сл. весник на РМ”бр.61/04)

буџет

Совет на општина
Струмица

и

28 мај 2012 год.
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2. Буџетскиот календар влегува
во сила по објавувањето во “Службен
гласник на општина Струмица”.

седница на Советот на општина
Струмица, одржана на
25.05.2012
година.

Бр.07-4128/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................................

Бр. 08-4129/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
190.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката на
отстапување на урбана опрема и
материјални средства
1. Се објавува Одлуката на
отстапување на урбана опрема и
материјални средства, донесена
на
Р.бр
.

Назив
Клупи и корпи

Датум на
набавка
03.12.2010
год.

1

3

Корпи за
отпадоци
Корпа за
отпадоци

4

Пепелник

5

Парковски клупи

6

Парковски клупи

7

Единечна клупа

8

10

Клупи и корпи
Корпи за
отпадоци
Метларка Пебисто

18.05.2010
год.
23.12.2010
год.
23.12.2010
год.
06.04.2011
год.
18.05.2010
год.
23.12.2010
год.
08.02.2010
год.
31.03.2010
год.
03.05.2010
год.

11

Метлачка РЦМ
Атом

14.05.2010
год.

2

9

Одлука
на отстапување на урбана опрема и
материјални сретства
Член 1
Со оваа Одлука,
Општина
Струмица
на ЈПКД „Комуналец“
Струмица, без надомест му отстапува
урбана опрема и материјални средства и
тоа:
Број
95-корпи
за
отпадоц
и и 97
клупи
35
10
10
18
25
13
2
25
1

1

Наб.вредност

Исправка на
вредноста

5.757.830,768

575.783,081

273.718,889

43.338,824

117.679,040

11.767,908

127.912,000

12.791,196

347.274,000

23.151,600

325.855,820

51.593,840

329.245,488

32.924,549

16.500,648

907,536

381.755,922

66.807,286

342.424,760

54.217,255

921.585,430

145.917,692

Стр. 6

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

28 мај 2012 год.

72.665,940

13

Метларка Шмидмала
Метларка Шмидголема

31.12.2009
год.
31.12.2009
год.

14

Делови за
метларка Шмид

20.05.2010
год.

15

Ѓубрерастурач

16

Контејнер

12

03.05.2010
год.
23.03.2010
год.

Вкупно

363.329,700
1
1

2
142

508.661,580

101.732,316

363.016,639

114.955,277

33.800,638

5.351,768

2.743.901,111

480.182,702

12.954.492,433

1.794.088,770

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4129/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
Одлуката за субвенционирање на
неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“ на
семејства од Општина Струмица со
посебен социјален статус
1. Се објавува Одлуката за
измена на Одлуката за субвенционирање
на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“
на семејства од Општина Струмица со
посебен социјален статус , донесена на
седница на Советот на општина
Струмица, одржана на
25.05.2012
година.
Бр. 08-4130/2
28.05.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

191.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
Одлука
за измена на Одлуката за
субвенционирање на неплатен долг
кон ЈПКД „Комуналец“ на семејства од
Општина Струмица со посебен
социјален статус
Член 1
Во Одлуката за субвенционирање
на неплатен долг кон ЈПКД „Комуналец“
на семејства од Општина Струмица со
посебен социјален статус
(„Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 21/11)
член 3 се менува и гласи:
„Оваа Одлука не се однесува за
семејства што оствариле вкупен годишен
приход по било кој основ во семејството
во износ поголем од 200.000 денари,
освен за семејствата од член 2 став 1
точка 2 .“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица.
Бр.07-4130/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................

28 мај 2012 год.
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соработка помеѓу Република Грција и
Република Македонија.
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
изработка и имплементација на проект
"Заштита и промоција на природното и
културно наследство во прекуграничниот
регион на Струмица и Кукуш”
1. Се објавува Одлуката за
изработка и имплементација на проект
"Заштита и промоција на природното и
културно наследство во прекуграничниот
регион на Струмица и Кукуш”, донесена
на
седница на Советот на општина
Струмица, одржана на
25.05.2012
година.
Бр.07- 4131/1 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
192.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
Одлука
за изработка и имплементација на
проект "Заштита и промоција на
природното и културно наследство во
прекуграничниот регион на Струмица и
Кукуш”
Член 1
Се
одобрува
изработка и
имплементација на проект "Заштита и
промоција на природното и културно
наследство во прекуграничниот регион на
Струмица и Кукуш” (Акроним “Заштита на
наследство”), со кој Општина Струмица
ќе аплицира за добивање средства од
ИПА - Програмата за прекугранична

Член 2
Носител на проектот е Општина
Струмица,
а
партнери
во
имплементацијата
на
проектот
се
Општина Кукуш – Грција, Регион на
Централна Македонија - Регионална
единица
–
Кукуш
и
Општинска
организација за култура, млади и спорт
ОПОНГА - Кукуш.
Член 3
Со Проектот ќе се аплицира во
Приоритетна оска 2. Зајакнување на
ресурсите на животната средина и
културното богатство на програмската
област, Мерка 2.2 Унапредување и
заштита на природното и културно
наследство на областа
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4131/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изработка
и имплементација на проект “Одржливо
земјоделство инволвирано во пазарно
ориентираниот систем”
1. Се објавува Одлуката за
имплементација на проект „Одржливо
земјоделство инволвирано во пазарно
ориентираниот систем”, донесена
на
седница на Советот на општина
Струмица, одржана на
25.05.2012
година.
Бр. 08-4132/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
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193.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
Одлука
за изработка и имплементација на
проект “Одржливо земјоделство
инволвирано во пазарно
ориентираниот систем”
Член 1
Се
одобрува
изработка и
имплементација на проект "Одржливо
земјоделство инволвирано во пазарно
ориентираниот систем” со кој Општина
Струмица ќе
аплицира за добивање
средства од ИПА - Програмата за
прекугранична
соработка
помеѓу
Република
Грција
и
Република
Македонија.
Член 2
Партнери во имплементацијата на
проектот се Општина Струмица и
Општина Хераклеа, Серес - Грција.
Член 3
Со Проектот ќе се аплицира во
Приоритетна оска 1, 1.Зајакнување на
прекуграничен економски развој, Мерка
1.2 Зајакнување на човечки ресурси.

28 мај 2012 год.

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изработка
и имплементација на проект “Развој на
алтернативни форми на туризам ”
1. Се објавува Одлуката за
имплементација на проект “Развој на
алтернативни
форми
на
туризам”,
донесена на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4133/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
194.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
Одлука
за изработка и имплементација на
проект “Развој на алтернативни
форми на туризам”

Член 4
Член 1
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.

Бр.07-4132/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................

Се
одобрува
изработка и
имплементација на проект "Развој на
алтрернативни форми на туризам”
(Акроним
“Tourism DATE”),
со кој
Општина Струмица ќе
аплицира за
добивање средства од ИПА - Програмата
за прекугранична соработка помеѓу
Република
Грција
и
Република
Македонија.

28 мај 2012 год.
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Член 2
Носител на проектот е Регион на
Западна Македонија - Грција, а партнер
во имплементацијата на проектот е
Општина Струмица.
Член 3
Со Проектот ќе се аплицира во
Приоритетна оска 1. Зајакнување на
прекуграничен економски развој, Мерка
1.3 Унапредување на одржлив туризам.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4133/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изработка
и имплементација на проект “Промоција
на планинските богатства преку заштита
на прекуграничните еколошки ресурси ”
1. Се објавува Одлуката за
имплементација на проект “ Промоција на
планинските богатства преку заштита на
прекуграничните
еколошки
ресурси“,
донесена на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4134/2
28.05.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..................................
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195.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
Одлука
за изработка и имплементација на
проект “Промоција на планинските
богатства преку заштита на
прекуграничните еколошки ресурси ”
Член 1
Се
одобрува
изработка и
имплементација на проект "Промоција на
планинските богатства преку заштита на
прекуграничните
еколошки
ресурси”
(Акроним “MOUNT-EN”), со кој Општина
Струмица ќе
аплицира за добивање
средства од ИПА - Програмата за
прекугранична
соработка
помеѓу
Република
Грција
и
Република
Македонија.
Член 2
Носител на проектот е Општина
Серес - Грција, а партнери во
имплементацијата
на
проектот
се
Лаилиас - Грција, Општина Струмица и
Општина Ново Село.
Член 3
Со Проектот ќе се аплицира во
Приоритетна оска 2. Зајакнување на
ресурсите на животната средина и
културното богатство на програмската
област, Мерка 2.1 Унапредување и
заштита на ресурсите на животната
средина на програмската област.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07- 4134/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................

Стр. 10
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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изработка
и имплементација на проект “СПА
Туризам и Локален развој”
1. Се објавува Одлуката за
имплементација на проект „СПА Туризам
и Локален развој“, донесена на седница
на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.05.2012 година.
Бр. 08-4135/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
196.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
О д л у к а
за изработка и имплементација на
проект “СПА Туризам и Локален
развој”

28 мај 2012 год.

Член 3
Со Проектот ќе се аплицира во
Приоритетна оска 1. Зајакнување на
прекуграничен економски развој, Мерка
1.3 Унапредување на одржлив туризам.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4135/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскакловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување наОдлуката за измена на
Одлуката за авто-такси превоз на
патници на подрачјето на општина
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
измена на Одлуката за авто-такси превоз
на патници на подрачјето на општина
Струмица, донесена
на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.

Член 1
Се
одобрува
изработка и
имплементација на проект "СПА Туризам
и локален развој ”(Акроним “CROSSPA”),
со кој Општина Струмица ќе аплицира за
добивање средства од ИПА - Програмата
за прекугранична соработка помеѓу
Република
Грција
и
Република
Македонија.
Член 2
Носител на проектот е Општина
Лакгадас - Грција, а партнери во
имплементацијата
на
проектот
се
Општина Синтики – Грција, Општина
Струмица и Општина Гевгелија.

Бр. 08-4136/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
197.
Врз основа на член 53 и 54 од
Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 68/04, 128/06) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (Службен гласник на
општина Струмица“ бр.5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе

28 мај 2012 год.
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Одлука
за измена на Одлуката за авто-такси
превоз на патници на подрачјето на
општина Струмица
Член 1
Во член 52 од Одлуката за авто такси превоз на патници на подрачјето
на општина Струмица („Сл. гласник на
општина
Струмица“
бр.
21/10),
зборовите:
„ќе
се
применува
од
01.01.2012 година“, се заменуваат со
зборовите „ќе се применува од 01.01.2013
година“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Струмица”.

бр. 12
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198.
Врз основа на член 53 и 54 од
Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 68/04, 128/06) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (Службен гласник на
општина Струмица“ бр.5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Одлука
за усвојување на Спогодба за начинот
и условите за заедничко организирање
на извршувањето на линискиот превоз
на патници за општините Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село
Член 1

Бр.07- 4136/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за усвојување
на Спогодба за начинот и условите за
заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници
за општините Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село
1. Се објавува Одлуката за
усвојување на Спогодбата за начинот и
условите за заедничко организирање на
извршувањето на линискиот превоз на
патници
за
општините
Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село,
донесена на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4137/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

Се усвојува
Спогодбата за
начинот и условите за заедничко
организирање на извршувањето на
линискиот превоз
на патници за
општините:
Струмица,
Босилово,
Василево и Ново Село.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на
општина Струмица, во името на Општина
Струмица, да ја потпише Согодбатата
за начинот и условите за заедничко
организирање на извршувањето на
линискиот превоз
на патници за
општините
Струмица,
Босилово,
Василево и Ново Село.
Член 3
Спогодбата ќе се применува по
потпишувањето од градоначалниците на
општините:
Струмица,
Босилово,
Василево и Ново Село и добивањето на
согласнот од министерот за транспорт и
врки.
Член 4
Составен дел на oваа Одлука е
Спогодбата за начинот и условите за
заедничко
организирање
за
извршувањето на линискиот превоз на
патници
за
општините:
Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село
изработена од
претставниците на
општините.
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Член 5
Со влегување на сила на оваа
Одлука престанува да важи Одлуката за
донесување на Спогодба за начинот и
условите за заедничко организирање на
извршувањето на линискиот превоз на
патници
за
општините
Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село
(„Службен гласник на Општина Струмица“
бр. 12/07).
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4137/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична награда на
Одбојкарскиот клуб „Струмица“ Струмица
1. Се објавува Одлуката за
доделување
парична
награда
на
Одбојкарскиот
клуб
„Струмица“
Струмица, донесена
на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.
Бр. 08-4162/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

199.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
О д л у к а
за доделување парична награда на
Одбојкарски клуб „Струмица“
Струмица
Член 1
На
Одбојкарскиот
клуб
„Струмица“ - Струмица за освоената
двојна шампионска тутула (Првак на
Македонија во одбојка
и Куп
на
Македонија во одбојка
во натпреварувачката
2011/2012 година), му се
доделува парична награда во износ од
300.000,оо денари.
Член 2
Доделените
средства да се
исплатат од Буџетот на општина
Струмица за 2012 година - Програма L0 Спорт и да се транферираат на сметка
на
Одбојкарскиот
клуб
„Струмица“
Струмица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во “Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр.07-4162/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),

28 мај 2012 год.
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Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5 КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиштеза КП бр. 5 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08 -4142/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
200.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урабанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на намената
на градежно земјиште за КП бр. 5 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект
станбена куќа со
намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 5 КО
Струмица, во сопственост на лицето
Витанов Ангел од Струмица.
Oбјектот се наоѓа во зона на
заштитно
зеленило
на
спортско
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рекреативниот дел според ДУП за УБ
бр.38, на земјиште сопственост на РМ.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4142/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО
Струмица, донесена на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.
Бр. 08-4143/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
201.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 5512/1 и
5512/3 КО Струмица

28 мај 2012 год.

седница на Советот на општина
Струмица одржана на 25.05.2012 година.
Бр. 08 -4144/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект
станбена куќа со
намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 5512/1 и
5512/3 КО Струмица, во сопственост на
лицето Демирова Атиша од Струмица.
Oбјектот навлегува во градежна
парцела со предвидена станбена зграда
А2 според ДУП за УБ бр.8, на земјиште
сопственост на РМ. На самото место до
станбената куќа е изграден верски објект
П+1.
.Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4143/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

202.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на
градежно земјиште и промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура за КП бр. 3868 и 3656/1 КО Дабиља

..................................................
Член 1
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште и промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура за КП бр.
3868 и 3656/1 КО Дабиља
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште и промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура за КП бр.
3868 и 3656/1 КО Дабиља, донесена на

Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште и
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за бесправниот деловен
објект Б1 кој се наоѓа на КП бр. 3868 и
3656/1 КО Дабиља, во сопственост на
лицето Ташуров Георги од с.Дабиља.
Oбјектот навлегува во тротоарот
на патот и дел во зона наменета за парк и
заштитно зеленило според
УДНМ
с.Дабиља, на земјиште сопственост на
РМ.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4144/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
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Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за КП бр. 4682 КО
Kуклиш
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за КП бр. 4682 КО
Куклиш, донесена на седница на Советот
на општина Струмица одржана на
25.05.2012 година.
Бр.08 - 4145/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
203.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
4682 КО Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на безправен
објект, станбена куќа А1, кој се наоѓат на
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КП бр. 4682 КО Куклиш во сопственост на
Митушев Ванчо од с. Куклиш.
Според ГУП с. Куклиш, објектот
на КП бр. 4682 КО Куклиш се наоѓа на
траса на проектирана улица-џеб.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4145/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 2570/1, 2568/1,
2568/6 и 2571/12 КО Банско
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 2570/1, 2568/1,
2568/6 и 2571/12 КО Банско, донесена на
седница на Советот на општина
Струмица, одржана 25.05.2012 година.
Бр.08-4146/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
204.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
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општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12 КО
Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на безправни
објекти, станбена куќа А1-зграда 1 и
помошен објект зграда 2, кој се наоѓаат
на КП бр. 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12
КО Банско во сопственост на Пелтечка
Аника од Струмица.
Според УДНМ с. Банско, објектите
на КП бр. 2570/1, 2568/1, 2568/6 и 2571/12
КО Банско
се наоѓа на траса на
проектирана улица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4146/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште КП бр. 3127 и 3128 КО Куклиш
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 3127 и 3128 КО
Куклиш, донесена на седница на Советот
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на општина Струмица
25.05.2012 година.

одржана

на

Бр. 08 - 4147/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................
205.
Врз основа на член 4 став 1 од За
конот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 3127 и
3128 КО Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект
станбена куќа со
намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 3127 и
3128 КО Куклиш, во сопственост на
лицето Кировски Венко од Струмица.
Oбјектот се наоѓа надвор од
градежните опфати на Струмица и с.
Куклиш покрај р.Тркајна.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4147/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.
.........................
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Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документацијаза услогласување на
намената на градежно земјиште КП бр.
1216 КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за услогласување на
намената на градежно земјиште КП
бр.1216 КО Струмица, донесена на
седница на Советот на општина
Струмица одржана на 25.05.2012 година.
Бр. 08 - 4148/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
........................................
206.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 1216 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
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- планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште за
бесправниот објект
станбена куќа со
намена А1 кој се наоѓа на КП бр. 1216 КО
Струмица, во сопственост на лицето
Ангелов Георге од Струмица.
Oбјектот се наоѓа во зона
предвидена за домување во станбени
згради А2 според ДУП за УБ бр.33-2.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4148/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
............................................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 2361/2 КО Добрејци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр.2361/2 КО Добрејци,
донесена на седница на Советот на
општина
Струмица
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр.08-4149/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
207.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени

Стр. 18

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 2361/2 КО
Добрејци
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект деловен објект со
намена Б1 кој се наоѓа на КП бр. 2361/2
КО Добрејци, во сопственост на лицето
Паљифрова Оливера од Струмица.
Oбјектот се наоѓа во зона на
заштитен појас според УДНМ Добрејци,
на земјиште сопственост на Паљифрова
Оливера.
.Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4149/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7864/2 и 7864/1 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
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услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7864/2 и 7864/1 КО
Струмица, донесена на седница на
Советот на општина Струмица одржана
на 25.05.2012 година.
Бр.08-4150/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
208.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр.7864/2 и
7864/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправните објекти
станбена куќа
(зграда бр.1) со намена А1, магацин
(зграда бр.2) со намена Г4 се наоѓаат на
КП бр.7864/2 КО Струмица, деловен
објект (зграда бр.8) со намена Г4 се наоѓа
на
КП бр. 7864/1 КО Струмица во
сопственост на Андонов Станчо.
Oбјектот зграда бр.1 со намена А1
се наоѓа во зона со намена Г2 Г3 Г4
според
ДУП за УБ бр.25 и 26, на
земјиште сопственост на РМ - кор.
„Југосуровина“ Скопје ДЕ Струмица
(КП7864/2) и АД ИГМ Еленица (КП
7864/2).
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-4150/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р
.........................................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 1657/1 и 1657/2
КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 1657/1 и 1657/2, Ко
Струмица,
донесена на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
25.05.2012 година.
Бр. 08 - 4151/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
209.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11), член 2
од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправно изградени
објекти во урбанистичката планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05. 2012 година, донесе

Од л у к а
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП 1657/1 и 1657/2 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, доградба на деловен објект со
намена Б1-зграда 2, кој се наоѓа на КП бр.
1657/1 и 1657/2 КО Струмица во
сопственост на
Стојанов Љупчо од
Струмица.
Според ДУП за УБ бр.1-1, објектот
на КП бр. 1657/1 и 1657/2 КО Струмица
се наоѓа на траса на проектирана улица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4151/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Oпштина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица, донесено
на седница на

Стр. 20

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.
Бр. 08-4152/2 Општина Струмица
28.05.2012 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................

28 мај 2012 год.

бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на OОУ „Сандо Масев“ Струмица

210.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Никола Вапцаров“ Струмица поради
истек на мандатот, се разрешуваат
претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Катица Василева и
- Ване Манолев.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Никола
Вапцаров“
Струмица,
се
именуваат:
- Васе Јаков и
- Ленче Пиличева.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4152/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“

1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на OОУ „Сандо Масев“ Струмица,
донесено на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4153/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
211.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на OОУ „Сандо
Масев“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на OОУ
„Сандо Масев“ Струмица поради истек на
мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:
- Митко Чифчиев и
- Драги Димитров.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на OОУ
„Сандо Масев“ Струмица, се именуваат:
- Драги Димитров и
- Ристо Годев
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4153/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................

28 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица
1. Се објавува Решението за
разрешување иименување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Маршал Тито“ Струмица,
донесено на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4154/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
........................................
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Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Струмица поради истек на
мандатот, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица и тоа:
- Драгана Андонова и
- Вера Протугерова.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Струмица, се именуваат:
- Ванчо Мелев и
- Мемет Идризов
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави

во „Службен
Струмица“.

бр. 12

гласник

на

стр. 21

општина

Бр.07-4154/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Видое Подгорец“
Струмица
1. Се објавува Решението за
разрешување иименување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Видое Подгорец“
Струмица, донесено
на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.
Бр. 08 - 4155/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
213.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Видое Подгорец“ Струмица поради истек
на
мандатот,
се
разрешуваат

Стр. 22

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Ристо Арапов и
- Киро Костадинов.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Видое
Подгорец“
Струмица,
се
именуваат:
- Ристо Арапов и
- Митко Коцев
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07- 4155/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Герас Цунев“
Просениково
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор
на
ООУ
„Герас
Цунев“
Просениково, донесено на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.
Бр. 08-4156/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
214.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на

28 мај 2012 год.

општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Герас Цунев“ Просениково поради истек
на
мандатот,
се
разрешуваат
претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Крсте Петров и
- Елена Стојанова.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Герас
Цунев
“
Просениково,
се
именуваат:
- Крсте Петров и
- Елен Штрклева
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4156/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н на и е
за објавување Решението за разрешување и именување претставници на
Општина Струмица во Училишниот одбор
на ООУ „Св. Кирил и Методи“ Дабиље
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Дабиље, донесено
на седница на
Советот на општина Струмица, одржана
на 25.05.2012 година.
Бр. 08-4157/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................

28 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

215.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Св. Кирил
и Методиј“ Дабиље
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Св. Кирил и Методиј“ Дабиље поради
истек на мандатот, се разрешуваат
претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Сашо Трендов и
- Васко Јованов.
2. За претставници на општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Св.Кирил и Методиј“ Дабиље, се
именуваат:
- Сашо Трендов и
- Васко Јованов.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4157/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на OОУ „Гоце Делчев“ Вељуса
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот

бр. 12

стр. 23

одбор на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса,
донесено на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4158/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
216.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Гоце Делчев“ Вељуса поради истек на
мандатот,
се
разрешуваат
претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Панде Василев и
- Марјан Михајлов.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Гоце Делчев“ Вељуса, се именуваат:
- Златко Станков и
- Ружица Михова
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4158/1Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“

Стр. 24

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на OОУ „Маршал Тито“ Муртино
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на OОУ „Маршал Тито“ Муртино,
донесено на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр.08 - 4159/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
217.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на OОУ „Маршал
Тито“ Муртино
1. Од Училишниот одбор на OОУ
„Маршал Тито“ Муртино поради истек на
мандатот,
се
разрешуваат
претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Илија Митров и
- Звонко Георгиев
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на OОУ
„Маршал Тито“ Муртино, се именуваат:
- Ице Беличев и
- Сања Најданова
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4159/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................

28 мај 2012 год.

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Даме Груев“ Куклиш,
донесено на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4160/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
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Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш
1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш поради истек на
мандатот,
се
разрешуваат
претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Ристо Појразов и
- Игор Милушев.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш, се именуваат:
- Игор Милушев и
- Кољо Клисаров.

28 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 12

стр. 25

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

претставниците на Општина Струмица и
тоа:
- Ленче Куќиќ и
- Иринка Лазарова

Бр.07-4160/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................

2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ОМУ
„Боро Џони“ Струмица, се именуваат:
- Ленче Куќиќ и
- Иринка Лазарова

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ОМУ „Боро Џони“ Струмица,
донесено на седница на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4161/2 Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.................................
219.
Врз основа на член 124 од
Законот за основното образование
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 103/08) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ОМУ „Боро
Џони“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на ОМУ
„Боро Џони“ Струмица поради истек на
мандатот,
се
разрешуваат

3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4161/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1
тока 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2012 година
1. Се објавува Програмата за
дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година, донесена на седница на Советот
на општина Струмица одржана на
25.05.2012 година.
Бр. 08 - 4138/2
Општина Струмица
25.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
220.
Врз основа на член 17 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/08) и член
20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на

Стр. 26

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе
Програма
за дополнување на Годишната
програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2012 година

28 мај 2012 год.

Во Годишната
програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година и Програмата за дополнување на
Годишната програма за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2012 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/11, 01/12, 03/12, 04/12, 06/12, 07/12
и 10/12) се врши следното дополнување:

Во глава
IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува
користењето на просторот вон планските опфати
По реден број 18 се додава:
р.б.
19.

Објект
КП бр. 2573 КО Банско

Износ денари
самофинасирање

Во глава
V.
Детални урбанистички планови за една паецела
По реден број 32 се додава:
р.б.
33.

Објект
КП бр. 790 и 791 КО Струмица

Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4138/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1 тока
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
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 ДУП за градежна
парцела на КП бр.1000 КО Струмица,
блок 18 (блок 33 по ГУП), Oпштина
Струмица 2012-2017
1. Се објавува
Заклучокот за
утврдување на Нацрт ДУП за градежна
парцела на КП бр.1000 КО Струмица,
блок 18 (блок 33 по ГУП), Oпштина
Струмица 2012-2017, донесен на седница

Износ денари
самофинасирање
на Советот на општина Струмица
одржана на 25.05. 2012 година.
Бр.08-4140/2
Општина Струмица
25.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................
221.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/08) и член
20 став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на
25.05.2012
година, донесе
Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП за градежна
парцела на КП бр.1000 КО Струмица,
блок 18 (блок 33 по ГУП), Oпштина
Струмица 2012-2017
1. Се утврдува Нацрт ДУП за
градежна парцела на КП бр.1000 КО

28 мај 2012 год.
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Струмица, блок 18 (блок 33 по ГУП),
општина Струмица 2012-2017.

општина
Струмица,
25.05.2012 година.

2. Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 136,6 м2 .
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
градежна парцела на КП бр.1000 граничи:

Бр. 08 - 4139/2 Oпштина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник.
Струмица
Зоран Заев с.р.
………………………….

-

Од североисток со КП бр.1001;
Од југоисток со ул.„Народен фронт“;
Од југозапад и северозапад со КП
бр.999.

3. Нацрт ДУП за градежна
парцела на КП бр.1000, КО Струмица во
блок 18 (блок 33 по ГУП) е изработен од
Друштвото
за
проектирање,
градежништво и инженеринг „Вектор 90“
Томе дооел - Струмица со техн. број 0070102/2012 и се состои од:
-

текстуален
дел
(документациона
основа и планска документација),
графички приказ (документациона
основа и планска документација),

4. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4140/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/06) и член
39 став1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш e н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта – Струмица“ периодот
01.01 до 31.03.2012 година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица“
периодот 01.01 до 31.03.2012 година,
донесен на седница на Советот на

одржана

на

222.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 25.05.2012 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта –
Струмица“ за периодот 01.01 до
31.03.2012 година
1. Се дава согласност на
Извештајот
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за периодот
01.01. до 31.03.2012 година, усвоен од
Управниот одбор на оваа претпријатие,
со Одлука 02-159/2 од 17.05.2012 година.
2. Овој Заклучок влегува ви сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица.
Бр.07-4139/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................................

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/06) и член
39 став1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 28
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Р е ш e н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина
Струмица за првиот квартал од 2012
година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2012
година, донесен на седница на Советот
на општина Струмица, одржана на
25.05.2012 година.
Бр. 08-4127/2
Општина Струмица
28.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
223.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
единиците на локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 61/04) и член 20 став 1
став 4 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 25.05.2012 година, донесе

28 мај 2012 год.

З а к л у ч о к
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2012
година
1.
Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал од
2012 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен на К1,
К2 и К3 образец.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-4127/1 Совет на општина Струмица
25.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

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

224.
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