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Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Буџетот на општина
Струмица за 2013 година
Се објавува, Одлуката за измена и
дополнување на Буџетот на општина
Струмица за 2013 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5328/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
………………………..
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Врз основа на член 29 од Законот
за финасирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09
и 47/11), член 36 став 4 од Законот за
Буџетите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09,
95/10, 180/11 и 171/12), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе

Одлука
за измена и дополнување на Буџетот на Општина Струмица за 2013 година
1. Општ дел
Член 1
Во Буџетот на Општина Струмица за 2013 година се вршат следниве измени и
дополнувања:
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ
Даночни приходи
Неданочни приходи

БУЏЕТ
1.102.873.915
319.700.000
91.684.000

РЕБАЛАНС
1.093.717.041
319.700.000
91.684.000

Капитални приходи
Приходи од дотации

165.450.000
444.580.000

153.001.689
447.871.437

Трансфери

41.512.541

41.512.541

Приходи од донации

39.947.374

39.947.374

1.102.873.915

1.093.717.041

1.100.573.915

1.091.417.041

2.300.000

2.300.00

0

0

Домашни приливи

0

0

Приливи од странски заем

0

0

Oдлив-отплата на главнина

0

0

II. ВКУПНИ РАСХОДИ
Од утврдени намени
Резерви
III.ДЕФИЦИТ

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и тоа
како што следува:
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Член 3
Одлуката за измена и дополнување
на Буџетот на општина Струмица за 2013
година, влегува во сила по објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица“.

06 јуни 2013 год.

Одлука
за изменување и дополнување на
Одлуката за организацијата, делокругот
и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на
Општина Струмица
Член 1

Бр.07-5328/1 Совет на oпштина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изменување
и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
изменување и дополнување на Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.

Во Одлуката за организацијата
делокругот и начинот на извршување на
задачите на општинската администрација
на Општина Струмица (бр. 07-5762/1 од
06.12.2007 година, бр. 07-1110/1 од
04.03.2010 година и бр. 07-2739/1 од
06.04.2012 година) во член 5 став 1 точка Г.
алинеја 1 сврзникот „и“ се брише.
Член 2
Во член 5 став 1 точка Г. се додава
нова алинеја 2 која гласи:
„- одделение за меѓународна
соработка и европски фондови; и“
Член 3
Во член 5 став 1 точка Г. алинејата
2 станува алинеја 3.
Член 4
Во член 5 став 1 точката Е. се
менува и гласи:
„Е. Сектор за управување со
човечки ресурси
- одделение за обработка на персонални
податоци; и
- одделение за регулатива и стандарди.“
Член 5

Бр. 08-5330/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
264.
Врз основа на член 57 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр.5/02) и член
20 став 1 точка 26 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 05.06.2013 година, донесе

Во членот 9 ставот 1 се менува и
гласи:
за
локален
„Г.
Секторот
економски
развој
и
заштита
на
животната средина ја води локалната
економска политика преку планирање на
локалниот економски развој со утврдување
на
развојни
приоритети
притоа
остварувајќи меѓународна соработка со
посебен акцент на проекти кои се
финансираат од фондовите на Европската
Унија и врши работи кои се однесуваат на
заштитата на животната средина преку
изготвување на планови и програми и
превземање на мерки за заштита согласно
со закон.“
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Член 6
Во член 9 после ставот 2 се додава
нов став 3 кој гласи:
„Г2. Одделение за меѓународна
соработка
и
европски
фондови
подготвува
воспоставување
на
меѓународна соработка на општината со
меѓународни организации, и институции и
други општини од странство; ги следи
понудите за финансирање на проекти од
меѓународни
фондови
и
донатори,
подготвува проекти и аплицира за истите;
подготвува протоколи за збратимување и
продлабочување на соработката со други
општини од странство; организира настани
и дистрибуира информации поврзани со
подготовка и спроведување на проекти што
се
финасираат
од
фондовите
на
Европската Унија; врши и други работи кои
ќе му бидат доверени од Советот и
Градоначалникот.“
Член 7
Во член 9 ставот 3 станува став 4.
Член 8
Член 12 се менува и гласи:
„Е. Секторот за управување со
човечки ресурси ја следи персоналната
кариера на вработените во општинската
администрација и преку подготовка на
општи и поединечни акти ги регулира
правата и обврските од работен однос на
истите; учествува во креирањето на
кадровската политика на општинската
администрација; воспоставува и одржува
стандарди за управување со квалитет; ги
следи и применува регулативите за
професионалност,
ефикасност
и
ефективност
во
работењето
на
општинската администрација; врши и други
работи кои ќе му бидат доверени од
Советот и Градоначалникот на општината.
Е1. Одделението за обработка на
пресонални податоци ги следи и
применува законите и другите прописи и
општи акти кои се однесуваат на правата,
обрските и одговорностите на вработените
во општинската администрација, иготвува
прописи и други општи акти од областа на
работните односи, изготвува поединечни
акти кои се однесуваат на правата,
обврските
и
одговорностите
на
вработените, ја следи кариерата на
вработените,
ја
води
персоналната
евиденција на вработените, се грижи за
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стручното усовршување, односно обуки на
вработените, како и други работи кои ќе му
бидат доверени.
Е2. Одделението за регулативи и
стандарди
воспоставува
и
одржува
стандарди за управување со квалитет, како
и други стандарди кои влијаат на
квалитетното работење на општината при
тоа применувајќи добри домашни странски
практики; подготвува и применува постапки,
протоколи и упатства за сите процеси кои
се предмет на работење на општината,
како и други работи кои ќе му бидат
доверени.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“, а
ќе се применува по добувањето на писмена
согласност
од
Агенцијата
за
администрација.
Бр.07-5330/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за една
парцела – дел од блок 21 (Блок 12 по ГУП)
за КП бр. 2385, 2386/3 и 6320/3 КО
Струмица – општина Струмица, плански
период 2012 - 2017
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Детален урбанистички план
за една парцела – дел од блок 21 (Блок 12
по ГУП) за КП бр. 2385, 2386/3 и 6320/3 КО
Струмица – општина Струмица, плански
период 2012 - 2017, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5331/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
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265.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за донесување на Детален урбанистички
план за една парцела – дел од блок 21
(Блок 12 по ГУП) за КП бр. 2385, 2386/3 и
6320/3 КО Струмица – општина
Струмица, плански период 2012 - 2017
Член 1
Се донесува Детален урбанистички
план за една парцела – дел од блок 21
(Блок 12 по ГУП) за КП бр. 2385, 2386/3 и
6320/3 КО Струмица – општина Струмица,
плански период 2012 - 2017.
Член 2
Деталниот урбанистички план за
една парцела – дел од блок 21 (Блок 12 по
ГУП) за КП бр. 2385, 2386/3 и 6320/3 КО
Струмица е со површина од 312 м², и со
граничен опфат:
-

Од северозапад со КП бр. 2380;
Од североисток со ул. „Младинска“;
Од југоисток со ул. „Крушевска
Република“; и
Од југозапад со КП бр. 2384 и 2386/2

Член 3
Деталниот урбанистички план за
една парцела – дел од блок 21 (Блок 12 по
ГУП) за КП бр. 2385, 2386/3 и 6320/3 КО
Струмица – општина Струмица, плански
период 2012 - 2017 е изработен од ДПГИ
„Вектор 90 “ Томе дооел Струмица со тех.
број 006-2001/2012 и се состои од :
- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и инфраструктурата.
Член 4
Деталниот урбанистички план за
една парцела – дел од блок 21 (Блок 12 по
ГУП) за КП бр. 2385, 2386/3 и 6320/3 КО
Струмица – општина Струмица, плански
период 2012 – 2017, се заверува со потпис
и печат на доносителот на планот.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”
Бр. 07-5331/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7895/2 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7895/2 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.
Општина Струмица
Бр.08-5332/2
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
266.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
планска
објекти
во
урбанистичката
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 7895/2 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправните објекти: ресторан, бунгалови
и помошен објект, кои се наоѓаат на КП бр.
7895/2 КО Струмица, во сопственост на
Коце Ристовски од Струмица.
Oбјектите на КП бр. 7895/2 КО
Струмица, согласно Просторниот план на
град Струмица, се наоѓаат во зона шуми, на
земјиште
сопственост
на
Република
Македонија.
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донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.
Бр. 08-5333/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
.................................
267.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5332/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
6809 КО Вељуса
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 6809 КО Вељуса,

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
6809 КО Вељуса
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: резервоар, кој се наоѓа
на КП бр. 6809 КО Вељуса, во сопственост
на Манастир Света Богородица од Вељуса.
Согласно УДНМ на с. Вељуса,
објектот на КП бр. 6809 КО Вељуса, се
наоѓа во зона со намена домување во
станбени куќи, на земјиште сопственост на
Манастир Света Богородица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-5333/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.
Струмица
................................
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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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
3282 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 3282 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.
Бр.08-5334/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
268.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
3282 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
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бесправниот објект: станбена куќа (зграда
бр.1) со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.
3282 КО Струмица, во сопственост на
Владимир Цветанов од Струмица.
Објектот на КП бр. 3282 КО
Струмица, според ДУП за блок бр. 11 се
наоѓа во градежниот опфат на град
Струмица, во зона за домување,само што
објектот не е поставен на местото
предвидено со ДУП.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-5334/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
2788/2, 2788/3 и 6336/2 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 2788/2, 2788/3 и 6336/2
КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Бр. 08-5335/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
269.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните

06 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15

стр. 53

објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе

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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
4874/1 КО Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 2788/2,
2788/3 и 6336/2 КО Струмица

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 4874/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: Хотел (зграда бр. 1), со
намена А4 – времено сместување, кој се
наоѓа на КП бр. 2788/2, 2788/3 и 6336/2 КО
Струмица, во сопственост на Ѓорге Ѓетов
од Струмица.
Според ДУП на град Струмица за
блок бр. 10, објектот на КП бр. 2788/2,
2788/3 и 6336/2 КО Струмица, се наоѓа во
зона за домување, на земјиште сопственост
на Ѓорге Ѓетов од Срумица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5335/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),

Бр. 08-5336/2
06.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..............................
270.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
4874/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправните објекти: Доградба на станбена
куќа и помошен објект, кои се наоѓа на КП
бр. 4874/1 КО Струмица, во сопственост на
Кирил Манолев од Струмица.

Стр.

54

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

Согласно ДУП за блок бр. 7,
објектите на КП бр. 4874/1 КО Струмица, се
наоѓаат во градежниот опфат на град
Струмица, во зона за индивидуално
домување, само што помошниот објект
навлегува во друга градежна парцела.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5336/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5852/3 и 5852/5 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5852/3 и 5852/5 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Бр. 08-5337/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
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Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20

06 јуни 2013 год.

од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5852/3 и 5852/5 КО Струмица
Член 1
потреба
од
Се
утврдува
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправните објекти: Помошни објекти
(зграда бр. 2 и 3 и зграда бр. 4 и 5), кои се
наоѓаат на КП бр. 5852/3 и 5852/5 КО
Струмица, во сопственост на Ленка
Стојанова од Струмица.
Согласно ДУП за блок бр. 22,
помошните објекти (зграда бр. 2 и 3 и
зграда бр. 4 и 5) на КП бр. 5852/3
(сопственост на Ленка Стојанова) и 5852/5
(сопственост на Република Македонија) КО
Струмица, се наоѓаат во градежниот опфат
на град Струмица, во зона за домување во
станбени куќи, само што објектите бр. 4 и 5
на КП бр. 5852/3 навлегуваат во друга
градежна парцела.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-5337/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

06 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

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 бр. 3092/1 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3092/1 КО
Банско, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Бр. 08-5338/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
272.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3092/1 КО Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект: помошен објект кој се наоѓа на КП
бр. 3092/1 КО Банско, во сопственост на
Трајчо Русковски од с. Банско.
Објектот на КП бр. 3092/1 КО
Банско, согласно УДНМ за с. Банско се
наоѓа во градежниот опфат на с. Банско, но

бр. 15

стр. 55

дел од објектот навлегува во трасата на
предвидена сообраќајна инфраструктура.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-5338/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 бр. 5574 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5574 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Општина Струмица
Бр. 08-5339/2
06.06.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
273.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе

Стр.

56

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
5574 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.
5574 КО Струмица, во сопственост на
Муамед Мустафов од Струмица.
Објектот на КП бр. 5574 КО
Струмица, согласно ДУП за блок бр. 8, се
наоѓа во зона со намена домување во
станбени куќи, но објектот навлегува во
трасата
на
предвидена
сообраќајна
инфраструктура.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5339/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр.4983/2 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување
неисполнети
услови
за
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4983/2 КО Струмица, донесена на

06 јуни 2013 год.

седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 05.06.2013 година.
Општина Струмица
Бр. 08-5340/2
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................
274.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
планска
објекти
во
урбанистичката
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4983/2 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
за утврдување правен статус на бесправен
објект: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.
4983/2 КО Струмица, во сопственост на
Кристина Гергениду од Струмица.
Објектот на КП бр. 4983/2 КО
Струмица, согласно ДУП за стар блок бр. 5,
се наоѓа во зона со намена домување во
станбени куќи, но објектот навлегува во
трасата
на
предвидена
сообраќајна
инфраструктура.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5340/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................

06 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 15
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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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект: Станбена куќа со
намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 1321 КО
Градско Балдовци, во сопственост на Нада
Мустачка од с. Градско Балдовци.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1321 КО Градско
Балдовци

Член 2

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
1321 КО Градско Балдовци, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5341/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
275.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1321 КО
Градско Балдовци

Објектот на КП бр. 1321 КО Градско
Балдовци, се наоѓа вон градежниот опфат
на с. Градско Балдовци.

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5341/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 проширување на
планскиот опфат за КП бр. 4007 КО
Муртино
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
4007 КО Муртино, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5342/2
06.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...........................
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на

Стр.

58

бр. 15
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276.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот
опфат за КП бр. 4007 КО Муртино
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект:
Станбена куќа (викендица) со намена А1,
кој се наоѓа на КП бр. 4007 КО Муртино, во
сопственост на Богоја Ристески од
Струмица.
Објектот на КП бр. 4007 КО
Муртино, се наоѓа вон градежните опфати
на с. Свидовица и с. Банско, над
подгорскиот регионален пат, во подножјето
на Беласица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-5342/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),

06 јуни 2013 год.

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 проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7953/2 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
7953/2 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5343/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................
277.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 7953/2 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект:
Станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на
КП бр. 7953/2 КО Струмица, во сопственост
на Ташо Митров од Струмица.
Објектот на КП бр. 7953/2 КО
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат
на град Струмица, покрај Маркова река, а

06 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

според Просторниот план се наоѓа во зона
за туристичко рекреативен локалитет, на
земјиште сопственост
на Република
Македонија (корисник ЈКПД „Комуналец“
Струмица).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5343/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 проширување на
планскиот опфат за КП бр. 3070 КО Куклиш
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
3070 КО Куклиш, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Бр. 08-5344/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
278.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“

бр. 15

стр. 59

бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 3070 КО
Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект:
деловен простор – Авто школа „Орион“, кој
се наоѓа на КП бр. 3070 КО Киклуш, во
сопственост на Трајчо Ѓеоргиев од
Струмица.
Објектот на КП бр. 3070 КО Куклиш,
се наоѓа вон градежниот опфат на
с.Куклиш, во м.в. Липа, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-5344/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 проширување на
планскиот опфат за КП бр. 6374/1 КО
Вељуса
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.

Стр.

60

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

6374/1 КО Вељуса, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5345/2 Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
279.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 6374/1 КО
Вељуса
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект: Станбена куќа со
намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 6374/1 КО
Вељуса, во сопственост на Дончо Мавров
од с. Вељуса.
Објектот на КП бр. 6374/1 КО
Вељуса, согласно УДНМ за с. Вељуса, се
наоѓа вон градежниот опфат на с. Вељуса.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувaњето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-5345/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................

06 јуни 2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7669/1 КО Струмица
Одлуката
за
1.Се
објавува
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.
Бр. 08-5346/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
.............................
280.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување
на намената на градежно земјиште за КП
бр. 7669/1 КО Струмица
Член 1
потреба
од
Се
утврдува
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за

06 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бесправниот објект: станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 7669/1 КО Струмица, во
сопственост на Костадин Костов од
Струмица.
Oбјектот на КП бр. 7669/1 КО
Струмица, согласно ДУП за блок бр. 26, се
наоѓа во зона со намена домување во
станбени куќи, само што со еден дел
навлегува во зелен појас.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-5346/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................
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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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за уредување
на градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година
1. Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Струмица за 2013
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Бр. 08-5347/2
Општина Струмица
Градоначалник,
06.06.2013 год.
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................

281.
Врз основа на член 84 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник
Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12 и 25/13) и член 20 став 1 точка 8 од
Статутот на општина Струмица(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот на општина Струмица, на седницата одржана на, 05.06.2013 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Струмица за 2013 година
Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина
Струмица за 2013 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 28/12) се вршат
следните измени и дополнувања:
1. Во глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти, во
Програмата
ФА. Уредување на градежно земјиште
(капитални трошоци) износот од
„122.560.000,оо денари“, се заменува со износот „134.957.000,оо денари“.
Во табелата

Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Објект
Повеќегодишни инвестиции
Трансфер на „Комуналец”
Мост и улица АГРОБЕРЗА
Улица АГРОБЕРЗА
Поправка на трап кај декомпресорска станица

Останува/ Се
брише /
се додава
останува
останува
Се брише
Се додава
Се додава

Стр.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
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Пробивање на патишта
Пробивање на улици во зона Север
Пробивање на улици во Егејско маало
Пробивање на улици во ДУП 17 и 17/1
Улици во Касарна
Пробивање на улица „Струма”
Пробивање и потпорни ѕидови на ул Партизанска
Пробивање на ул. „Пиринска”
Улица Г.Делчев - мало стопанство позади терзи
Пробивање на улици во ДУП 41
Втор слој на џеб на ул. „Жртви на фашизмот “од амбуланта до
Манчеви
Втор слој на ул. „11 Октомври“ (меѓу Грозд и зградите)
Пробивање на улици во ДУП 25 и 26
Пробивање на улици во инд. зони ДУП 19, 16, 18 и др.
Втор слој на ул. „Ристо Гидалов”
Асфалтирање на пат пред зграда „Ленинова” 73
Асфалт на ул. „Мара Минанова” со Ристо Клепов
Пробивање на патишта во Софилар
Расчистување на депонија за цврст отпад пред влезот на
Сириус
Втор слој на ул. „Боро Поцков”
Џеб на „Маршал Тито” 112
Бетонирање на ул „Тодор Чучков” од бр 1 до бр 15
Санирање на потпорен ѕид на ул. „Тодор Чучков”
Потпорен ѕид да ул. „Стив Наумов” од бр. 71 до бр. 85
Асфалт. на улица од Џамијата до „Партизанска”
Џеб на ул. „Ванчо Китанов” со ул. „Моша Пијаде” 5
Асф. на ул. „Панче Пешев” од бр 16 до бр 18 позади зградите
кај Болница
Втор слој на ул. „Страшо Пинџур”
Втор слој на ул. „Дебарска”
Санирање на потег пред Струмица гас кон ООУ „В.Подгорец”
Бетонирање на џеб на ул. „Д.Влахов” позади Караристови
Бетонирање на ул „С.Стоименски” од 60 до 64 позади црква „Св
15”
Бетонирање на џеб на Св.Марковиќ кон ул „Ѓуро Ѓаковиќ”
Бетонирање на џеб меѓу „5ти Ноември” и „Д. Влахов”
Скали со ограда под мостот на „Бетовенова”
Мал кружен тек на бул „Маршал Тито” со ул „Д. Цветинов”
Втор слој на „А. Нивичански”
Џеб на ул. „Ванчо Китанов” со ул. „Моша Пијаде”
Втор слој на ул. „Моша Пијаде“ (од гимназијата до ул. 11
октомври)
Втор слој на ул. „5-ти Ноември “ (од јаворот до ул. Бетовенова)
Втор слој на ул. „Кр.Република“ (од кружен тек нагоре десна
страна )
Втор слој на ул. „Жртви на фашизмот“(цела улица)
Втор слој на ул. „Браќа Миладинови“ (од Алфа банка до Б.
Единство )
Втор слој на ул. „Б. Единство “ (од Кл.Охридски до 24-ти
Октомври)
Втор слој на ул. „Младинска “ ( од Ѓорѓи Василев“ до Ристоман
Попчевски)
Асф. на ул.„Боро Поцков (покрај социјална зграда)

Се брише
останува
останува
останува
останува
останува
останува
останува
останува
Се додава
Се брише
останува
се додава
се додава
Се брише
Се брише
Останува
Се додава
Се додава
Се брише
Се брише
Останува
останува
Останува
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува
Останува
Се брише
Се брише
Останува
Се брише
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Втор слој на ул. „Димитар Цветинов “ ( од „Младинска“ до
„Маршал Тито“)
Втор слој на ул. „Р. Попчевски“ ( од „Маршал Тито“ до „Спиро
Захов“)
Втор слој на ул. „Сл. Стојменски “ ( од црква Св. 15-сет до ЕХ
Барие)
Втор слој на игралиште во ОУ „Маршал Тито“
Вор слој на ул. „Бел Камен“
Цементирање и настрешница пред простории на глуви и
наглуви
Санација на сокак на ул. „Братство и Единство” бр. 6
Уредување на дворно место на зграда на бул. „М.Тито” бр. 25
Уредување на двор на зграда на бул. „М.Тито” бр. 23
Поправка на дупина чешма
Проекти и ревизии за патишта, канализации
ИПО за сите потреби
Проект за поврзување на градот со ридовите над градот
Бетонирање на ул. 5-ти Ноември
Бетонирање на тротоар на ул. „Браќа Минкови
Тротоар на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“
Тротоар до Тинекс
Потпорен зид на Ул. Кирил и Методиј
Втор слој на ул. Ристо Ќурчиев
Втор слој на Бул. Маршал Тито
Проширување на втор слој на ул. Ленинова
Насип на декомпресорска станица
Потпорен зид на ул. Пиринска
Градско корзо од 19-ка до Партизан
Поправка на плоштад гранитни плочки
Поправка на плоштад над подземна скривница
Тротоар на ул. Вардарска
Тротоар на ул. Балканска
Тротоар на ул. Јанко Цветинов
Тротоар на ул. Кирил и Методиј
Тротоар на ул. Ванчо Шопов
Тротоар на раскрсница Св. Марковиќ и Ванчо Прке
Тротоар на Бул. Гоце Делчев
Тротоар на ул. Димитар Влахов
Проект за виртуелна сообраќајница
Проект за реконструкција на Стара Чаршија
Уредување на инфраструктура Софилар
Уредување со инфраструктура Егејско маало
Тротоар на ул. „Бр. Миладинови“ од ул. „Ленинова“ до ул.
„К.Бозов“
Тротоар од Бонита до Пензионерски
Тротоар на ул. „Младинска“ од амбуланта до крај
Тротоари позади ФОН и околу трите џеба
Тротоар на ул. „Ѓуро Салај“
Тротоар покрај ООУ С.Масев ул „Ј.Сандански“
Тротоар на ул „В.Сурчев“ од ул. „Бр. И Единство“ до бр.10
Тротоар на ул. „Светозар Марковиќ“
Тротоар на ул. „Д.Влахов“ од „Кр.Република“ до крај
Тротоар на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ од бр. 31 до бр. 73

100.

Тротоар на ул. „Јадранска“

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

стр. 63
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Останува
Останува
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
останува
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
останува
останува
Останува
Останува
Останува
Останува

Стр.
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Тротоар на ул. „Вардарска“ од пл. „29ти Ноември“ до
„Кр.Република“
Тротоар на ул. „Охридска“ од бр. 3 до бр. 19
Тротоар на пл. „29 Ноември“ меѓу Ограж-Вардарска - Кожув
Тротоар на ул. „Д.Цветинов“ од ул. „М.Тито“ до Санторини
Тротоар на ул. „Светозар Марковиќ“ (Огражден до Кр.
Република)
Тротоар на ул. „Кр. Репуб.“ од Канди до канцел на МЗ и
спротивно
Тротоар на ул. „Огражден“ (Д. Влахов до С. Марковиќ)
Тротоар на ул. „А.Нивич“. и бетонирање кон „5ти Ноември“ и
„Охридска“
Тротоар на ул. „Епименонда Поп Андонов“
Тротоар на ул. „11 Септември“ една страна
Вкупно:

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

06 јуни 2013 год.
Останува
Се брише
Останува
Останува
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува

134.957.000

2. Во Програмата ФД. Уредување на простор во рурални подрачја (уредување на
населени места), износот „13.160.000,00 денари“ се заменува со износот „16.466.000,00
денари“.
Во табелата

Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Објект
Потпорен ѕид во Попчево кај трансформаторот
Потпорен ѕид во Попчево кај Атанасов Душко
Издрадба на мост и санирање на инфраструктура во Дабиле по
поплава
Поправка на трап на река во Муртино после поплава
Санирање на инфраструктура во Муртино по поплава
Санирање на инфраструктура во Просениково по поплава
Санирање на инфраструктура и канал во Сачево по поплава
Изградба на 3 мали мостови во Сачево по поллава
Набавка и вградување цевки по селата „Комуналерц“
Изградба на соблекувална на игралиште во Банско
Тампонирање на пат (Жолта тиња) Куклиш - Сачево
Тротоар во Добрејци
Два потпорни ѕида во Попчево
Цеви за пропусти
Гр. Балдовци тротоар од мостот до транз. пат од стр. на терм.
Хорти уред. во Куклиш на сред село, околу бунарот и паркот
Банско цементирање на улица од Реџеп до Русковски Трајчо
Банско - авт постројка на главен пат кај Клесов Перо
Габрово - пробивање на патот од регионален пат до водопад
Габрово - паркинг простор на сред село (насип)
Габрово - тоалет и чешма кај водопадот
Габрово - каскада на реката за да нема наноси
Габрово - потпорен ѕид спроти Стојан Коциров
Дабиле - реконструкција на паркот и фонтана
Дабиле - тротоар меѓу двата моста
Дабиле - тампонирање на улица од ФИС до Васил Маџаров
Дабиле - сверно огледало пред Тупачевци
Вељуса - уредување на сред село

Останува/
Се брише /
се додава
Се брише
Се брише
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Останува
Се брише
Останува
Се брише
Останува
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува
Останува
Останува
Останува
Се додава
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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Вељуса - цементиран канал меѓу Зурапова чешма и џебот
Вељуса - цевка Ф-500 6 м долга
Вељуса - тротоар од почетокот до сред село една страна
Баница - тревнато игралиште
Баница - цевка пред монополот
Баница - уредување на центарот - чешмата
Баница - влезот во дворот на школото
Добрејци - проширување и оградување на гробишта
Просениково - цемент на ул од Таке Тулев до Васе Трајков
Рич - патот кон полето да се порамни и к-ки да се прочистат
Рич - автобуска чекална
Раборци - настрепница на гробишта
Костурино - оградување на дворот пред домот
Костурино - бекатон плочки пред домот и паркингот
Костурино - тротоар од Бачев Т. До Пенков Р и М.Ангинов до Гиро
Митев
Костурино - тампонирање од самопослуга до Пиличев Ѓуро
Костурино - тампон и канал од Смиљанов Д до Р. Глигоров
Костурино - тампон пред селски гробишта
Костурино - тампон на улица позади домот
Сачево - оградување со мрежа на фудбалско игралиште
Сачево - адаптација на просторот на центарот за соблекува..
Сачево - уредување на центарот на селот и дислок на бадерата
Свидовица - оградување на училиптето
Муртино - бетонирање на канавките кон З-пласт
Муртино - бетонирање на канавките во чифликот
Муртино - огради на двата моста
Муртино - реконструкција на соблекувална во стадинот
Тампонирање на полски патишта во селата
Чистење на канали во селата
Други работи во села
Повеќегодишни инвестиции
Вкупно:

3. Во Програмата ЈА. Изградба на јавно осветлување износот
денари“ се заменува со износот 17.456.000,00 денари“

од

стр. 65
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува

16.446.000
„13.960.000,00

Во табелата:

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ОБЈЕКТ
Новогодишно осветлување
Набавка на опрема за улично осветлување
Улични светилки на ул. „Горги Василев“ покрај градинка
„Никола Вапцаров“
Ул. светилки на ул. „С. Ковачевиќ“ и на градинката во паркот
Улични светилки во шеста урбана заедница
Улични светилки во седма урбана заедница
Улични светилки во осма урбана заедница
Нови канделабри покрај летен амфитеатар
Нови ормари пред секоја трафостаница

Останува/
Се брише /
Се додава
Останува
Се додава
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
останува
останува
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Нови канделабри на ул. „Климент Охридски“
Други светилки
Повеќегодишни инвестиции
Нови канделабри во Стара Чаршија
Нови канделабри од 19-ка до Партизан
Челичен столб на нов кружен тек
Челичен столб на раскрсница кај Алфа банка
Осветлување на игралиште во Просениково
Осветлување на игралиште во Сачево
Нова линија и вандарми кај Неметали Огражден
Нова линија и вандарми на ул. „Гоце Делчев“
Улични столбови во Градско Балдовци
Ул. светилки Добрејци кон млинот и кон дет. игралиште
Ул. Светилки во Просениково кај Мите Митев и др.
Ул. светилки во Рич - пред црква и целосна проверка
Ул. светилки во Раборци
Нови бандери и вандарми Костурино
Нови дрвени столбови во Свидовица
Канделабри на сред село во Муртино
Вкупно:

06 јуни 2013 год.
Се додава
Се брише
Останува
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се додава
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише

17.456.000

4. Програмата: „Ј.Е Изградба на простор за паркирање во износ од 2.000.000,00 ден“
се брише.
Воедно се брише и табелата што е во состав на Програмата.
5. Во Програмата Ј.Г Изградба на системи за водоснабдување износот „9.100.000, 00
ден“ се заменува со износот „8.529.000 ден.“
Во табелата

р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Објект
Нови водоводи во град
Водовод дел во ДУП 41
Водовод касарна
Нов водовод на ул. „Иљо Шопов“
Резервоар во Попчево од 80 м3
Водоводна мрежа во Попчево
Резервоар во Раборци
Нова водоводна мрежа на „Кр. Република“ 02 -44 број
Водовод Банско и други
Повеќегодишни инвестиции „Бетовенова“ и „Бошко Буха“
Други интервенции во водоводи
Вкупно:

Останува/
Се брише /
Се додава
Останува
Се брише
Останува
Се брише
Останува
Се додава
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува
8.529.000
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6. Во Програмата ЈИ. Изградба на системи за одведување и прочистување на води
износот „39.400.000,00 ден“ се заменува со износот 42.863.000,00 ден“.
Во табелата:

Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Објект
Нови канализации во градот
Повекегод инвест ОБОДЕН КАНАЛ, егеј маало и др
Фекална канализација на „Бошко Буха“
Фекална канализација на „Бетовенова“
Фекална и атмосферска канализација дел ДУП 41
Фекална и атмосферска канализација Касарна
Фекална канализација Костурино
Колектор кај Агроберза
Фекална канализација од 2012 год.
Регулација на пороен канал во Куклиш и чистење на други
Тиролски зафат на ул. Димитар Цветинов
Канализација на Спортска сала Куклиш
Чистење на одводен канал Попчево
Фекална каналзација Градско Балдовци
Фекална канализација Банско
Фекална канализација Вељуса (проект)
Фекална канализација Баница (проект)
Фекална канализација Попчево (проект)
Нов порој Свети Илија Софилар
Атм. канализација на ул. „Ката Поцкова“ кај Католичка црква
Чистење на шкарпа над порој „Кр. Република“
Уредување на канал Коритниче
Чистење на канал на ул. „Пљачковица“ кон „Кр. Република“
Атм. канализација околу куките и зградите на Парт. и Дончеви
Чистење на каналот во егејско маало позади хотел „Глигоров“
Други канали за чистење низ селата
Канализација зона Север
Одводнување Гаскарникот, Бучала и Мирдиите во Гр.Балдовци
Регулирање на Сува река до воденичница во Банско цевки
Одводнување на место викано реката во Просениково
Атм канализација пред Блаже Стојанов пред куката Рич
Чистење во Рич кај Чешма, до големо игралиште и школо
Чистење на канавки од гробишта до болница во Муртино
Вкупно:

Останува/
Се брише /
Се додава
Останува
Останува
Се додава
Останува
Се брише
Се брише
Останува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува
Се брише
Останува
Се брише
Се брише
Се брише
42.863.000
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7. Во Програмата ЈМ. Паркови и зеленило (Капитални расходи) износот „47.500.000,00
денари“ се заменува со износот „1.400.000,00 денари“

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБЈЕКТ
Дрвца за ридови над градот Струмица
Хорти уредување на повеке локации во општината
Нови дополнителни жардинерии за центар на градот
Уредување на голф терен Чам Чифлик - проект и почеток
Мал градски парк
Главен проект голф терен Чам Чифлик
Вкупно:

Останува/
Се брише /
Се додава
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се додава
Се додава
1.400.000

8. Во Програмата ЈН. Урбана опрема (капитални расходи) исносот „3.700.000,00 ден“
се заменува со износот „7.998.000,00 денари.
Во табелата:

р.б.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Објект
Реновирање на спортски игралишта
Детско игралиште во Костурино
Детско игралиште во Добрејци
Бројки на улици и куќи
Детско игралиште на ул. „Боро Поцков“
Детско игралиште на ул. „5 - ти Ноември“
Детско игралиште на крајот на ул. „Елка Јанкова“
Детско игралиште и хорти уредување во Гр. Балдовци
Детско игралиште и парк со клупи на подгорот во Муртино
Метални шипки за оградување на тротоар „В.Сурчев“ згр.1
Клупи и канти
Летниковец и целосно уредување на „Атанас Нивичански“
Патека за параглајдери и стрелаштво – пробивање на пат
Брзино мерачи електронски на влезовите во градот
Вкупно:

Останува/
Се брише /
Се додава
Останува
Се додава
Се додава
Се додава
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Останува
Останува
Останува
Останува
Останува

7.998.000

9. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-5347/1
06.06.2013 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
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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 алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на
општина Струмица за 2013 година
Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на
општина Струмица за 2013 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5348/2
06.06.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
................................

281.
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 05.06.2013 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2013
година
Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2013 година, („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 28/12) се вршат следните измени и дополнувања:
1. Во глава I. ЈД. Изградба и реконструкција на локални патишта и улици износот
„41.700.000,00 денари“ се заменува со износот „33.023.300,00 денари“
Во табелата:

Населено место - објект

р.б.

Останува/ Се
брише /
се додава

Попчево
1.

улица од Бара Чешма до Донка Коцева

2.

улица од Черкезов Тачо до Ризов Ванчо

3.

улица од Лазаров Драги до Гонев Бранко

4.

асф. од бр. 79 до бр. 105

Се брише
Се брише
Се брише
Се дополнува

Гр. Балдовци
5.

улица од куќен број 75 до бр. 76 б + цевка

6.

Втор слој на главна улица во Градско Балдовци

7.

Асф. Од Ацо Георгиев до Васе Митров (200 м)

8.

асф. од бр. 99 до Ников (150 м)

9.

асф. од бр. 35 до 45 (100 м)

Се брише
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
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10.

асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м)

11.

асф. од бр. 58 до бр. 64 (60 м)

12.

асф. од бр. 43 до бр. 44 б (50 м)

06 јуни 2013 год.
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува

Куклиш
13.

улица од бр. 454 до бр. 455

14.

улица од Горги Крстев до број 339

15.

улица од бр 1 до 3ц (ботка)

16.

улица од Горан Китански до Ване Минков

17.

улица од бр. 160а до бр. 158

18.

улица од мостот до број 102

19.

улица од бр. 424 до бр. 450 два сокака

20.

од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м)

21.

Од Васил Донев до Малинска маала (200 м)

22.

Улица Попов дол

23.

Од Китанов Ристо до нов пат према Свидовица (70м)

24.

од бр. 331 до 335 (100 м)

25.

према прочистителната станица (200 м)

26.

Од споменик до бр. 140 (200 м)

27.

од број 290 до 314 (500 м)

28.

Од манастир Св. 15 –сет до Џоко Божинов (150 м)

29.

од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м)

30.

Од Вени Мечева до Ристо Пилов Борче

31.

Втор слој на ул. од Училиште до споменик (Митуш)

32.

Асф. Од чешма (сред село) до Пеливанов

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува

Банско
33.

улица од Трендов Стојчо до главниот пат

34.

улица од Асан Мустафов до главниот пат

35.

улица од Георгиев Ване до главен пат

36.

улица од главен пат до Игор Димитров

37.

Асф. Од бр. 32 до 73 (150 м)

38.

Асф. Од Димовски Иљо до Чамовски Ванчо (300 м)

39.

Асф. Од Клесов Коце до нов пат (регионален) (200 м )

40.

Асф. Од Реџепов Бекташ до Регионален пат (200 м)

41.

Асф.од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува

Габрово
42.

втор влез кон населбата од страна на бензинската помпа

43.
44.

асфалт за кружно движење кај кукен број 111 и 108
асфалт до крај до водопадот

45.

Асф.на ул. од гробишта до м.в. збирало

Се брише
Се брише
Се брише
се дополнувa
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Дабиле
46.

улица од бр. 111 до бр. 117

47.

улица од куќен бр. 69 до бр. 66

48.

улица од бишкарникот до гробишта

49.

сокак од куќен број 327 до бр. 325

50.

сокак од куќен бр. 77 до бр. 81

51.

сокак од куќен бр. 78 до бр. 80

52.

сокак од куќен бр. 12 до бр. 120

53.

сокак од куќен бр. 284 до бр. 286

54.

Кај бр. 310 (200м)

55.

Од бр. 18 до бр. 24 (150 м)

56.

Од бр. 29 до бр. 63 (150м)

57.

Од бр. 29 до бр. 58 втор крак (100 м)

58.

Од бр. 129 до бр. 134 б (100 м)

59.

Од бр. 129 втор крак (150 м)

60.

Од бр. Непознат до бр. 342 (150 м)

61.

Од бр. 17 до бр. 20 (100 м)

62.

Од бр. 354 а, 354, 355 (100 м)

63.

Од бр. 278 до бр. 282 (100 м)

64.

Од бр. 247 до бр. 259 (200 м)

65.

Од бр. 103 до бр. 108

66.

Од бр. 261 до бр. 270

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува
Се дополнува
се дополнува
се дополнува
се дополнува

Вељуса
67.

улица од Филев Бранко до Аџов Горги

Се брише

68.

сокак од големо лозје до Сандо Павлов

69.

сокак од Станков Златко до Михов Славе

Се брише
Се брише

70.

сокак покрај училиштето

71.

сокак од Соколов Васе до Благој Соколов

72.
73.

сокак кај Љамо Маџиров
Асфалтирање на улица од Зурапова чешма до Ванчо
Витанов

се дополнува

74.

Од работилницата на Бранко Митев до Извор

се дополнува

Се брише
Се брише
Се брише

Баница
75.

улица од куќен бр. 139 до 115

76.

улица покрај Монополот

77.

улица од куќен бр. 164 до бр. 36

78.

Асф . на ул. према Ивица

79.

Асф. према училиште втор слој

80.

Асфалт Баница 3

Се брише
Се брише
Се брише
се дополнува
се дополнува
се дополнува

Добрејци
81.

улица од 94а до последна куќа

Се брише
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Се брише

82.

улица после каналот лева страна - ЕЛАН

83.

втор слој на центарот пред Домот на културата

84.

улица од црква до бр. 114

85.

улица од Трајчо Јосев до Зеле пром

86.

улица од 49 до 53а

87.

Асф. на ул. од бр. 35 до главен канал (од млин до Жикол)

88.

Асф. Од бр. 1 до бр. 14

89.

Асфалт од гробишта до берберот

90.

Белотино - улици

Се брише

91.

Водоча - улици

Се брише

92.

улица во индустриска зона Муртино

Се брише

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
се дополнува
се дополнува
се дополнува

Просениково
93.

улица од Љуба Мирчева према динко патот

94.

улица од Таке Тулев до Игор Насков

95.

раскрсница до мостот кон с.Сарај

96.

втор слој на патот Струмица - Просениково

97.

Асфлтирање на ул. во Просениково

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се дополнува

Рич
98.

улица од центарот до чешмата + до главна улица

99.

од главна улица до последна кука

100.

од последен дуќан до Роби Георгиев

101.

до дворот на Пено

102.

улица од пред школо лево до Васе Атанасов

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише

Костурино
103.

улица од Илиев Ристо до Смиљанов Боро

104.

улица од Чонев Ристо до Џовалеков Ристо

105.

улица од Чонев Ристо до Кољо Карајанов

106.

улица од Петков Ванчо до Трајков Ванчо

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише

Сачево
107.

улица од продавница до Димитрови

108.

улица од плинска чешма до Петров Васил

109.

улица од паркот до Томе Атанасов

110.

улица од продавница до училиштето

111.

улица од црква до Витанов Џоко

112.

улица од главен пат до Пандев Томе

113.

улица од Томе Гонев до Васил Глигоров

114.

Асф. на ул. Од дуќан на Гаљо до К. Митев

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
се дополнува
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се дополнува
се дополнува

Свидовица
117.

улица од порој до училиштето

118.

улица од Бранко Маџаров до Турско маало

119.

улица од трафостаница до гробишта

120.

улица од Гогов Петре до Турски гробишта

121.

улица од Банцеливски Ристо до Борис Стоименов

122.

улица од Свети Спас до Мазнејков

123.

Асф. на улица од паркот кон училиштето

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се додава

Муртино
124.

улица од Орце Тушев до Киро Најданов

125.

улица спроти Макпетрол кон Блаже Беличев

126.

улица од Манушев Драге до Манушев Ристоман

127.

улица од Боклето до Живко Георгиев

128.

улица од главен пат до Јанаков Иљо

129.

сокак од З-пласт до Донков Раде

130.

улица од протестанска црква до бр 262

131.

улица од Георгиев Стевчо до Главен пат

132.

улица од Поцков Миле до Јовов Асен

133.

улица кон Гошев Лазо

134.

улица од Јовов Тане до Танушев Ване

135.

улица од главна улица до Азманов Славе

136.

улица од Јовов Јосе до Гугуљанов Васе

137.

улица од Ване Најданов до Стојан Стојанов

138.

улица од Живко Котев до Роберт Глигоров

139.

улица од самопослуга до Митко Тошев

140.

улица кај Живко Горгиев во Чифлико

141.

улица од протестанска црква до Митко Витанов

142.

улица кај Дине Најданов

143.

улица кај Душко Трајков

144.

Асф. Од Васе Манушев до Ване Најданов

145.
146.

Асф. према Мите Балабанов – длабоки пат (380 м)
асф. према Владо Галев (150м)

147.

Асф. од Домот према шамакот 9200 м)

Се дополнува

148.

асф. од домот кон Живко Коцев (100 м)

Се дополнува

149.

Асф. спроти Тропик према Мирчо Тушев ( 150 м)

Се дополнува

150.

асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)

Се дополнува

151.

асф. од пошта до бр. 294 (150 м)

Се дополнува

152.

асф. од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)

Се дополнува

Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се брише
Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува

Стр.

бр. 15

74

Службен гласник на општина Струмица

06 јуни 2013 год.

153.

Асф. од Протестанска црква до главен пат ( 50 м

Се дополнува

154.

асф. од црквата до бр. 234 (250 м)

Се дополнува

155.

асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)

Се дополнува

156.

Асф. према Сашко Павлов (250 м)

Се дополнува

157.

асф. кај Стара Река (150 м)

Се дополнува

158.

Асф. кај Андреј Милев во Чивликот

159.

Асфалтирање кај Гошеви

160.

Ул. Во Муртино од земјоделска аптека према Моноспитово

161.

повеќегодишни инвестиции

Се дополнува
Се дополнува
Се дополнува
Ostanuva

Вкупно:

33.023.300

2. Во Програмата II. Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици и
регулирање на режим на сообраќај износот од „6.990.000,00 денари“ се заменува со износот
„7.090.000,00 денари“
Во табелата:
ред,
бр.
1
8

Објект
Крпење на ударни дупки
Други трошоци на одржување
В к у п н о:

3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5348/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Износот
2.400.000
400.000

6.990.000

Се заменува
со износот
2.900.000
Се брише

7.090.000

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2013
година

1. Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за 2013
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.

Бр. 08-5349/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..........................
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283.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 став 1 точка 13 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 05.06.2013 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за одржување на јавното осветлување
на подрачјето на Општина Струмица за
2013 година
Во Програмата за одржување на
јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2013 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 28/12) се вршат следните измени и
дополнувања:
1. Во точка 2. Финасирање
Став 1:
„Финасирањето
на
јавното
осветлување ќе се реализира преку
Буџетот на општина Струмица и тоа преку
Ј3 Програмата - Јавно осветлување
во вкупен износ од ....14.800.000,oo денари
од кои:
- За тековната потрошувачка на
електрична енергија.. ......9.500.000,оо ден;
- За одржување на
инсталациите …............. .5.300.000,оо ден.“

Се менува и гласи:
на
јавното
„Финасирањето
осветлување ќе се реализира преку
Буџетот на општина Струмица и тоа преку
Ј3 Програмата - Јавно осветлување
во вкупен износ од ...16.430.000,oo денари
од кои:

1. За тековната потрошувачка на
електрична енергија......... 9.500.000,оо ден;
2. За одржување на ул. осветлување
- трансфер паркинзи ....2.500.000,оо ден.
3. Долгогодишни трошоци
за ул.осветлување ... 4.430.000,оо ден.“
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5349/1 Совет на општина Струмица
06.06.2012 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2013 година

Се објавува Програмата за измена
и
дополнување
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2013 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.

Бр. 08-5350/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...... .......................

Стр.

76

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

06 јуни 2013 год.

284.
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 („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 05.06.2013 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2013 година
Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во
2013 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 28/12) се вршат следните измени и
дополнувања:
1. Во IV. Распоредување на буџетските средства
2.
Во табелата:

1.
2.
3.
4.

Стои

Буџетска програма

Р.б.

К1-Библиотекарство
К3 – Музејска и кинотечна дејност
К4 – Културни манифестации и творештво
КА – Културни манифестации и творештво
капитални трошоци
Вкупно

-

400.000

Се менува и
изнесува
400.000

8.910.000

8.710.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

1.700.000

13.910.000

13.110.000

Согласно измените во распоредот на активностите, табелата активности се менува и
гласи:

реден
број
1.
2.

Програма
К1Библиотекарсто
К3. Музејска и
кинотечна
дејност

Назив на активностите

Распоред на средствата
програма
Вкупно
400.000

Трансфер до библиотека
Фестивал „Ристо Шишков”
Ликовна колонија
„Астер Фест“
Фестивал на афоризми
Фестивал „Распеани
струмичани“
Фестивал - Источно црковно
пеење
Хор „Деница“ и школа за кавал
Организација за празник на
градот
100 години егзодус
Проект на Русалиите

1.400.000
300.000
500.000
100.000
150.000
60.000
50.000
Се брише
600.000
60.000

06 јуни 2013 год.
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Проект стари македонски
песни – 100 години егзодус
„Црешијада“ Вељуса
Тримери – меѓународен
фестивал и носии
Други културни манифестации
и одбележувања
„Струмица Опен фестивал“
Подршка за издавање на книги
и списанија
Проект за промоција во Русија
Проект на Маџиров Никола за
Шпанија и др.
Проект Кире Горгиев –
Бледица – Васе Ванчев јубилеј
Проект Бенинов Бранко јубилеј
Подршка на здружение на
борците
Проект претстава и фолклор
Куклиш
Трансфер за други културни и
музички манифестации

бр. 15

160.000
80.000
600.000
400.000
3.000.000
430.000
60.000
100.000
70.000
100.000
50.000
140.000
300.000

8.710.000

Вкупно:
4.
5.

К4.Културни
манифестации и
творештво
КА: Културни
манифестации
творештво
(капитални
трошоци)

Карневал- Буџет
карневал – Спонзорства
Споменик од Ликовна колонија,
други
Споменик на Гоце Арнаудов
Реконструкција на Спомен
костурница
Се вкупно:

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-5350/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

стр. 77

2.300.000

2.300.000

300.000
1.400.000

1.700.000

Се брише

13.110.000

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата активностите
на Општина Струмица во областа на спорт
и млади во 2013 година
Се објавува Програмата за измена
и
дополнување
на
Програмата
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2013 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.
Бр. 08-5351/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
.............................
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285.
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
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе

06 јуни 2013 год.

Програма
за измена и дополнување на Програмата
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2013 година
Во Програмата активностите на
Општина Струмица во областа на спорт и
млади во 2013 година („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 28/12) се врштат
следните измени и дополнувања:

1. Во глава IV. Распоредување на буџетските средства
Во став 1 зборовите: „Програмата L0 во износ од 10.300.000,оо денари“ се заменуваат
со зборовите „Програмата L0 во износ од 13.400.000,оо денари
Во табелата се определуваат следните износи за активности:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Назив на активноста
Дотација за спортски клубови
Дотации за спорт поради нов Закон за спорт
Дотација за кошарка
Европско првенство во ориентација
Вкупно:

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-5351/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год. Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
весник
на
Република
(„Службен
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата активностите
на општина Струмица за областа на
социјалната заштита во 2013 година
Се објавува Програмата за измена
и
дополнување
на
Програмата
активностите на општина Струмица за

Распоредени
средства
6.300.000
1.500.000
5.000.000
600.000
13.400.000

областа на социјалната заштита во 2013
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Бр. 08-5352/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..............................
286.
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
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита во 2013
година
Во Програмата активностите
општина
Струмица
за
областа

на
на
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бр. 28/12) се вршат следните измени и
дополнувања:

1. Во глава II. Активности - Рaспоредот на буџетските средства се менува и гласи:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МА – Програма за социјална заштита
Проект за социјализација на децата што
просат на улица
Проект- банка за храна
Трансвери за НВО – по програма за
социјална заштита
Прирачник со знаковна медицинска
терминологија за глуви лица
Прифатилиште за жртви на семејно
насилство
Други проекти за социјална заштита
Трансвер до црвен крст
Вкупно:

2. Во глава VI. Распоредување на
буџетските средства:
Износот „од 3.270.000,оо денари“ се
заменува со износот „од 2.670.000,оо
денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-5352/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.
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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
одржување на јавно зеленило на
подрачјето на општина Струмица за 2013
година
Се
објавува
Програмата
за
одржување
на
јавно
зеленило
на
подрачјето на општина Струмица за 2013

Предвидени
средства
се брише
300.000
600.000
70.000
1.300.000
200.000
200.000
2.670.000

година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
05.06.2013 година.
Бр. 08-5353/2
Општина Струмица
Градоначалник,
06.06.2013 год.
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
287.
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
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Програма
за одржување на јавно зеленило на
подрачјето на општина Струмица за 2013
година
I.Вовед
Програмата
за
одржување
и
уредување на јавното зеленило на
подрачјето на Општина Струмица за 2013
година, има за цел да ги прикаже видот и
обемот на работите за одржување на
зеленилото на подрачјето на градот,
заштитените
подрачја
и
спортско
рекреативните центри и уредувањето на

Стр.
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нови зелени површини, како и начинот на
нивното финансирање.
Редовното
одржување
на
зеленилото се реализира со примена на
соодветна динамика и интензитет на
работните
операции,
прикажани
во
табеларните прегледи,
опфатени
со
Годишниот план за работа на извршителот
на Програмата.
Подигањето
на
нови
зелени
површини
и
реконструкцијата
на
деградирани зелени површини се врши
според утврдените потреби.
II. Организација на одржување на
јавното зеленило
Одржувањето на јавното зеленило
е планирано во согласност со стандардните
и биотехничките нормативи.
Реализацијата на Програмата се
спроведува преку:
- Одржување на јавното зеленило
на подрачјето на градот и одржување на
јавното зеленило во вонградскиот појас.
1. Јавно зеленило на подрачјето
на градот
Одржувањето на јавните зелени
површини
на подрачјето на општина
Струмица дел се врши интензивно, а дел
екстензивно. Под интензивно одржување
подлежат следниве зелени површини:

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

Во парковски површини спаѓат следниве:
-

06 јуни 2013 год.
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Парк пред Собрание____________________3.250 м
Градски парк (прв дел)__________________22.575 м2
Градски парк (втор дел)_________________16.493 м2
Градски парк (трет дел)_________________50.000 м2
Бежански парк__________________________860 м2
Вкупно: ______________________________93.178 м2

2. Зелени површини на булевари
Во зелени површини на булевари спаѓаат:
- бул. ,,Маршал Тито” ____________________ 1.391 м2
- бул. ,,Ленинова” ________________________ 918 м2
- бул. ,,Гоце Делчев” _____________________ 850 м2
- бул. ,,Балканска” _______________________ 700 м2
- Вкупно:_______________________________ 3.859 м2
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3. Други зелени површини
Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно
одржување:
-

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

Табеларен преглед на тековното одржување
на градското зеленило и динамика на извршување на работните операции
Реден
Број

Вид операција

1

Гребулање на тревата

2

Машинско косење на тревата

3

Собирање на искосената трева

4

Припрема на цв. површини

5

Садење на сезонско цвеке

6

Прашење на сезонско цвеке

7

Кроење на жива ограда

8

Окопување на жива ограда

9

Окопување на грмушки

10

Мерна единица
м2
м2

Количина
83947

Бр.на
операци
10

83947

10

83947

10

2701

2

2701

2

2701

6

336

2

336

2

бр

3225

1

Кроење на грмушки и дрва

бр

3225

11

Окопување на ружи

бр

1623

1
4

12

Кроење на ружи

бр

1623

2

13

Чистење на зелени површини

м2

82615

3

2

82615

60

м2
м2
м2
м2
м2
м2

14

Заливање на зелени површини

м

15

Сечење на ивици по стази

м

6470

2

16

Собирање на отпад со износ

м2

82615

252

2

5600

252

4939
37525

17

Метење на стази

м

18

Прихранување со минерално г.

кг

19

Расад сезонско цвеке

бр

20

Вода потрошена за заливање

м3

37782

21

Одржување на дрвореди

бр

1850

22

Заштита на палми

бр

35
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Динамика на извршување на работните операции – календарски
4. Вонградско зеленило
Заштитната шума „Еленица“ зафаќа површина од 947 ха и е од големо значење за градот
Струмица. Оваа шума има големо значење за инфраструктурата на градот, односно е од
големо значење за ерозијата на почвата. Неопходно е чување на шумата и нејзино
пошумување со што би го запазиле шумскиот фонд.
Во заштита на човековата околина пресудно значење има вонградското зеленило кое
со својата конфигурација на теренот со три сливни подрачја гравитира во градот. Од овој
аспект вонградско зеленило има пресудно значење за изградената канализација во градот од
една страна, а од друга претставува излетничко место за граѓаните од градот за рекреација и
излети.
Табела
Карактеристики
Големина
Простирање

Сливни подрачја

Голини за
пошумување

Реон А
685ха
Гравитира кон градот
Струмица
-Месност,,Чам Чифлик”
Порој “Св.Илија“
321ха
Порој „Коритниче“
50ха
Порој Ѓупски 1
190ха
Порој Ѓупски 2
40ха
Порој Ѓупски 3
26ха
Порој Ѓупски 4
24ха
Голини на месноста „Чам
Чифлик” ................ 30 ха

III. Извршител на Програмата
Задолжен субјект за извршување на
активностите
предложени
со
оваа
Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица .
ЈПКД
“Комуналец”
Струмица
изготвува Годишна програма за работа,
која ги содржи површините, основните
операции
и
динамиката
на
нивно
извршување, поделбата на територијата на
реони и катастарски преглед на секоја од
површините, како и потребните средства.
За подигањето на ново јавно
зеленило и реконструкција на деградирано
јавно зеленило, Општина Струмица, покрај
ЈПКД „Комуналец“, може да вклучи и други
правни лица, одбрани преку јавен повик.
IV. Надзор над извршување
Програмата
Надзор над извршувањето
Програмата, согласно
Одлуката
комунален ред, врши Секторот
урбанизам и комунални работи.

на
на
за
за

Реон Б
108 ха
Гравитира
према река
Тркања

Голини за
пошумување
28 ха

Реон В
54 ха
Гравитира
према село
Баница

Голини за
пошумување
14 ха

Инспекциски
надзор,
согласно
Одлуката за комунален ред, вршат
општинските комунални инспектори.
V. Финансирање на активностите
предвидени со Програмата
Финансирањето на активностите за
одржување
на
јавното
зеленило,
предвидени со оваа програма, се врши од
Буџетот на општина Струмица Програма
Ј7 каде што се предвидени средства во
10.000.000,оо денари и од
висина од
сопствени средства на ЈПКД „Комуналец“
Струмица.
Делот на подигање и реконструирање
на јавните зелени површини се финансира
преку Програмата за уредување на
градежно земјиште за 2013 година.
Цените
за
работите
околу
одржувањето,
подигањето
и
реконструкцијата на зеленилото, кои ги
врши ЈПКД “Комуналец” Струмица се
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дефинирани согласно важечките ценовници
за ваков вид на услуги.
VII. Преодни одредби
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-5353/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучок за прифаќање
на Иницијатива за поведување на постапка
за непотполна експропријација за изградба
на нисконапонски електричен приклучок на
ГП бр. 36-17 во Струмица
Се
објавува
Заклучокот
за
прифаќање на Иницијатива за поведување
на постапка за непотполна експропријација
за изградба на нисконапонски електричен
приклучок на ГП бр. 36 -17 во Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 05.06.2013
година.
Бр. 08-5354/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
288.
Врз основа на член 7, 10 и 27 од
Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12 и 24/13), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина

бр. 15

Струмица, на седницата
05.06.2013 година, донесе

стр. 83
одржана

на

Заклучок
за прифаќање на Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација за изградба на
нисконапонски електричен приклучок на
ГП бр. 36-17 во Струмица
1. Се прифаќа иницијативата за
поведување на постапка за непотполна
експропријација (техничка службеност)
поднесенса од ЕВН Македонија АД Скопје,
за изградба објект од јавен интерес од
локално значење, односно изградба на нов
нисконапонски електричен приклучок за
станбена зграда на ГП бр. 36-17 односно на
ул. „Новопроектирана“ бр. 2 во Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5354/1 Совет на општина Струмица
06.06.2012 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучок за прифаќање
Иницијатива за поведување на постапка за
непотполна експропријација за изградба на
нисконапонски електричен приклучок за
објект во сопственост на „Алма Комерц“ Струмица
Се
објавува
Заклучокот
за
прифаќање Иницијатива за поведување
на постапка за непотполна експропријација
за изградба на нисконапонски електричен
приклучок за објект во сопственост на
„Алма Комерц“ - Струмица, донесен на

Стр.

84

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 05.06.2013 година.
Бр.08-5355/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
289.
Врз основа на член 7, 10 и 27 од
Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12 и 24/13), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Заклучок
за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација за изградба на
нисконапонски електричен приклучок за
објект во сопственост на „Алма Комерц“
- Струмица
1. Се прифаќа Иницијативата за
поведување на постапка за непотполна
експропријација (техничка службеност)
поднесенса од ЕВН Македонија АД Скопје,
за изградба објект од јавен интерес од
локално значење, односно изградба на нов
нисконапонски електричен приклучок за
објект во сопственост на „Алма Комерц“ Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5355/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскловски 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

06 јуни 2013 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за прифаќање
Иницијатива за поведување на постапка за
непотполна експропријација за изградба
на подземен НН кабелски вод за
приклучок на станбено-деловна зграда во
Струмица
Се
објавува
Заклучокот
прифаќање Иницијатива за поведување
постапка за непотполна експропријација
изградба на подземен НН кабелски вод
приклучок на станбено-деловна зграда
Струмица, донесен на седницата
Советот на општина Струмица, одржана
05.06.2013 година.

за
на
за
за
во
на
на

Бр. 08-5356/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
290.
Врз основа на член 7, 10 и 27 од
Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12 и 24/13), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе
Заклучок
за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација за изградба на
подземен НН кабелски вод за
приклучок на станбено-деловна зграда
во Струмица
1. Се прифаќа Иницијативата за
поведување на постапка за непотполна
експропријација (техничка службеност)
поднесена од ЕВН Македонија АД Скопје,
за изградба објект од јавен интерес од
локално значење, односно изградба на 0,4
вод
за
КВ подземен НН кабелски
приклучок на колективна станбено-деловна
зграда на ул. „Мара Минанова“ бр. 2 во
Струмица.

06 јуни 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5356/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за прифаќање
Иницијатива за поведување на постапка за
непотполна експропријација за изградба
на подземен НН кабелски вод за
приклучок на колективна станбено деловна зграда во Струмица

бр. 15

стр. 85

Заклучок
за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација за изградба на
подземен НН кабелски вод за
приклучок на колективна станбено деловна зграда во Струмица
1. Се прифаќа Иницијативата за
поведување на постапка за непотполна
експропријација (техничка службеност)
поднесена од ЕВН Македонија АД Скопје,
за изградба објект од јавен интерес од
локално значење, односно изградба на 0,4
КВ подземен НН кабелски
вод
за
приклучок на колективна станбено деловна зграда на ул. „Климент Охридски“
бр. 238 во Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-5357/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................

1. Се објавува Заклучокот за
прифаќање Иницијатива за поведување на
постапка за непотполна експропријација за
изградба на подземен НН кабелски вод за
приклучок на колективна станбено деловна зграда во Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 05.06.2013 година.
Бр. 08-5357/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
291.
Врз основа на член 7, 10 и 27 од
Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12 и 24/13), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 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
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучок за давање
согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за
организација и систематизација на
работите и работните задачи на ЈОУДГ
„Детска радост“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за измена и
дополнување
на
Правилникот
за
организација
и
систематизација
на
работите и работните задачи на ЈОУДГ
„Детска радост“ Струмица, донесен на

Стр.

86

бр. 15

Службен гласник на општина Струмица

седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 05.06.2013 година.
Бр.08-5358/2
Општина Струмица
06.06.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
292.
Врз основа на член 117 став 1
алинеја 8 Законот за заштита на децата
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 23/13), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
05.06.2013 година, донесе

06 јуни 2013 год.

Заклучок
за давање согласност на Правилникот за
измена и дополнување на Правилникот
за организација и систематизација на
работите и работните задачи на ЈОУДГ
„Детска радост“ Струмица
1. Се
дава согласност на
Правилникот за измена и дополнување на
Правилникот
за
организација
и
систематизација на работите и работните
задачи на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица
бр. 02-111 од 04.06.2013 година, донесен
од Управниот одбор на оваа установа.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-5358/1 Совет на општина Струмица
06.06.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

__________________________________
______________________________

