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Годишната сметка со финансов
извештај на ЈПКД „Комуналец”
Струмица за 2013 година .................
Заклучок за давање согласност на
Одлуката за ставање под хипотека
на објекти
од УО на ЈПКД
„Комуналец” Струмица ....................
Заклучок за давање согласност на
Одлуката за отуѓување на деловни
простории .......................................

304.
106
305.

стр.

Заклучок за давање согласност на
Одлуката за утврдување висината
на цените за вода за пиење и
надоместок за одведување на
отпадни води ..................................
Заклучок за давање согласност на
Одлуката за утврдување
на
висина на цени на услуги за правни
и физички лица за водовод и
канализација ....................................

5

111

111

107
306.
107
307.

108
308.

Заклучок за давање согласност на
Одлуката за висина на цени за
издавање на продажни места и
други пазарни услуги ......................
Заклучок за давање согласност на
Одлуката
за
ценовник
за
хортикултурни
услуги
за
одржување
на
јавни
зелени
површини ......................................
Заклучок за давање согласност на
Одлуката за усогласување со
Законот за гробишта и погребални
услуги …

112

113
114

108
309.
109

310.
109
311.
110
312.
110

Заклучок за давање согласност на
Одлука за утврдување висината и
наплата на надоместок за пристап
и користење на комуналната
инфраструктура на гробиштата и
придружните објекти за операторите на погребални услуги .......
Заклучок за давање согласност на
Одлуката за утврдување висината
и наплата на надоместок за
доделување на гробно место
Заклучок
за
усвојување
на
Кварталниот
извештај
за
извршување на буџетот во првиот
квартал од 2014 година
Квартален
извештај
за
извршување на буџетот во првиот
квартал од 2014 година ……………

114

115

116
117

ЈП „Струмица гас“ Струмица
313.

Одлука за распоредување на
добивката
остварена
по
годишната сметка и финансиските
извештаи за 2013 година на ЈП
„Струмица – гас” Струмица ..........
.

120

ЈПКД “Комуналец“ Струмица
314.

Одлука за ставање под хипотека на
објекти ........................................

315.
120

Одлука за отуѓување на деловни
простории .......................................

120
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316.

317.

318.
319.
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Одлука за утврдување висината
на цената за вода за пиење и
надоместокот за одведување на
отпадни води ..................................
Одлука за утврдување на висина
на цени на услуги за правни и
физички лица за водовод и
канализација ....................................
Одлука за
висина на цени за
издавање на продажни места и
други пазарни услуги ......................
Одлука
за
ценовник
за
хортикултурни услуги за одржување
на јавни зелени површини ..............

320.

бр. 11

15.07.2014 год.

Одлука
за
усогласување
со
Законот за гробишта и погребални
услуги ………………………………….

126

Одлука за утврдување висината и
наплата на надоместок за пристап
и користење на комуналната
инфраструктура на гробиштата и
придружните објекти за операторите на погребални услуги ………

127

Одлука за утврдување висината и
наплата
на
надоместок
за
доделување на гробно место ……...

128

121
321.
121
123
322.
125

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

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 измени и дополнување на
Буџетот на Општина Струмица за 2014 година
1. Се објавува Одлуката за измени и дополнување на Буџетот на
Општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

Бр. 08-4736/2
15.07.2014 год.
Струмица

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

221.
Врз основа на член 29 од Законот за финансирање 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, 180/11и 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 10.07.2014
година, донесе

15.07.2014 год.

бр. 11
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Oдлука
за измени и дополнување на Буџетот на
Општина Струмица за 2014 година
1. Општ дел
Член 1
Во Буџетот на Општина Струмица за 2014 година се вршат следниве

измени:
БУЏЕТ
1.067.775.446

РЕБАЛАНС
1.086.309.873

352.019.500

352.019.500

Неданочни приходи

89.440.000

107.574.934

Капитални приходи

94.499.689

94.499.689

452.588.000

452.987.493

Трансфери

45.555.811

45.555.811

Приходи од донации

33.672.446

33.672.446

1.067.775.446

1.086.309.873

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ
Даночни приходи

Приходи од дотации

II. ВКУПНИ РАСХОДИ
Од утврдени намени

1.065.475.446

1.084.009.873

2.300.000

2.300.000

Резерви
III.ДЕФИЦИТ

0

0

Домашни приливи

0

0

Приливи од странски заем

0

0

Oдлив-отплата на главнина

0

0

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

Стр.
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Член 3
Измената и дополнувањето на
Буџетот на Општина Струмица за 2014
година влегува во сила по објавувањето
во „Службен гласник на Општина
Струмица“.
Бр.07-4736/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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 Буџетскиот календар за
подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2015 година

бр. 11

15.07.2014 год.

1.
Се
објавува
Буџетскиот
календар за подготовка и донесување на
Буџетот на општина Струмица за 2015
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4737/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

....................................................
222.
Врз основа на член 27 став 4 и 5
од
Законот
за
финансирање
на
единиците на локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07,
156/09 и 47/11) 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 10.07.2014 година,
донесе

Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2015 година
1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина
Струмица за 2015 година, се утврдуваат следните рокови и активности:
Можен
датум
Април-мај
2014
Мај-јуни
2014
1-30
09/14

05/10/
2014

10/10/
2014

Буџетски

активности

Советот на општината донесува Буџетски
календар
Совет на општината усвојува развојни
документи
Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани
главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој
им го доставува на општината
Градоначалникот и Секторот за финансиски
прашања се состануваат за да ги одредат
приоритетите и одредбите на буџетот за
наредната година имајќи ги во предвид
добиените барања и иницијативи од
граѓаните, НВО,институции од областа на
културата и спортот и други
Буџетските информации со формуларите за
буџетските побарувања со упатства се
доставуваат до другите сектори и сите
општински буџетски корисници заедно со
писмото од Градоначалникто за зацртаните одредби

Одговорност
Совет на општина
Струмица
Совет на општина
Струмица
Чл.21 од Законот на Буџетите(“Сл.весник
на
РМ
’бр.61/04);чл.27ст.1 и 2 од
Законот за финансирање на
ЕЛС(“Сл.весник на РМ”
бр.61/04)
Градоначалникот,
Секторот за финансиски прашања

Сектор
за
прашања

финансиски

15.07.2014 год.

20/10/
2014

25/10/
2014

30/10/
2014

15/11/
2014
Ноември
2014

Ноември
2014

Декември
2014
Декември
2014
Декември
2014

бр. 11
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Градоначалникот подготвува предлог план на
програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот/Министерство за финансии и
истиот го доставува на одобрување до
Советот
Проценката на трошоците и изготвените
програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за
финансиски прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници
а.Се собираат буџетските барања од
граѓаните на собири на МЗ и други
организирани форми на консултации со
сите учесници во буџетскиот
процес(НВО,спорт, култура и др.)
б.Барањата се анализират усогла-суваат
в. Се изготвува билансот на приходи
г. Се изготвува билансот на расходи
Советот го одобрува предлогот на планот на
програмите за развој и тој станува составен
дел на Предлог-буџетот
Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот
подготвен од Секторот за финансиски
прашања
а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината
б. Се одобрува содржината на Предлогбуџетот и се дава на достапност на
јавноста; и
в. Се одржуваат јавни расправи, јавни
тибини,анкети,предлози на граѓани и форуми
на заедници
До Советот се доставува конечен Предлог- буџет од страна на градоначалникот
Се води расправа во телата на Советот на
општината
1.Седница на Советот на општината за
донесување на Буџетот за наредната
година
2.Доколку Советот не го усвои Предлогбуџетот се донесува Одлука за времено
финансирање согласно чл.28 ст.2 од
Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл.
весник на РМ”бр.61/04)

стр.

55

Градоначалник

Ракоодители на сектори Буџетски корисници
Сектор
за
прашања

финансиски

Совет на општина

Градоначалник

Градоначалник

Градоначалник
Комисија
финансии

за

буџет

и

Совет на општина
Струмица

2. Буџетскиот календар влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-4737/1
11.07.2014 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Јосиф Христов 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 Одлуката за избор на
член на Советот на општина Струмица кој
ќе учествува во процесот на одлучување
за прашања на конфликт на интереси на
Градоначалникот на општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за избор
на член на Советот на општина Струмица
кој ќе учествува во процесот на
одлучување за прашања на конфликт на
интереси на Градоначалникот на општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4738/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
223.
Врз основа на член 53 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за избор на член на Советот на
општина Струмица кој ќе учествува во
процесот на одлучување за прашања
на конфликт на интереси на
Градоначалникот на општина
Струмица
Член 1
Во случаите на конфликт на
интереси, согласно член 53 од Законот за
локалната
самоуправа,
во
кои
градоначалникот на општина Струмица
Зоран Заев, не може да учествува во
процесот на одлучување за прашања во

бр. 11
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кои тој или неговиот брачен другар, деца
или роднини до втор степен странична
линија има финансиски или друг личен
интерес, се избира:
- Ацо Ѓоргиев - член на Советот
на општина Струмица.
Член 2
Изборот на членот на Советот во
случаите на конфликт на интереси на
градоначалникот, се изврши на начин на
кој се избира претседателот на Советот
на Општината.
Член 3
Со донесувањето на оваа Одлука
престанува да важи Одлуката за избор на
член на Советот на општина Струмица кој
ќе учествува во процесот на одлучување
за прашања на конфликт на интереси на
Градоначалникот на општина Струмица
број 07-6458/1 од 15.07.2013 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4738/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 на цените на услугите за
собирање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад на
подрачјето на Општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување на цените на услугите за
собирање,
транспортирање
и
депонирање на комунален отпад на

15.07.2014 год.
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подрачјето на Општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4739/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
224.
Врз основа на член 121 од
Законот за управување со отпадот
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 68/04, 71/04, 107/07, 9/11,
51/11 и 163/13), 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување на цените на услугите
за собирање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад на
подрачјето на Општина Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат
цените на услугите што ги извршува ЈПКД
„Комуналец” Струмица и тоа:
1. Надоместок за подигање,
транспортирање и депонирање на
комунален отпад од физички лица:
Член 2
Надоместокот за извршената
услуга – подигање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад од
домаќинствата на територијата на град
Струмица се утврдува во зависност од
површината на станбениот објект во кој
живее домаќинството и дворното место и
тоа:
- за сопственици на индивидуални
станови и станови во колективно
живеење надоместокот се утврдува 3,51
денари/м² месечно и за дворно место
0,78 денари/м² месечно.
Надоместокот за извршената
услуга – подигање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад од
домаќинствата во руралните средини на
територијата на Општина Струмица се
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утврдува
во
висина
од
250
денари/домаќинство/месечно.
Овие цени се за двапати неделно
подигање на смет.
и
Сметките
се
изготвуваат
доставуваат секој месец.
2. Надоместок за подигање,
транспортирање и депонирање на
комунален отпад од правни лица:
Член 3
Надоместокот за извршената
услуга – подигање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад од
правни лица на територијата на општина
Струмица се утврдува во зависност од
површината на деловниот објект во кој
правното лице ја обавува дејноста и
карактерот на дејноста кој ја обавува
правното лице и дворното место и тоа:
- За правни лица кои обавуваат
производствена,
трговска
или
угостителска дејност и за државни
институции – административен карактер
надоместокот се утврдува 7,50 денари/м²
месечно и за дворно место 1,90
денари/м²;
- За правни лица кои се
занимаваат со продажба на брза храна
надоместокот се утврдува паушално во
висина од 700,00 денари месечно, освен
за киосците кои се занимаваат со
продажба на брза храна за кои
надоместокот изнесува 300,00 денари
месечно;
За
адвокати,
адвокатски
канцеларии,
нотари,
нотарски
канцеларии, канцеларии на судски
извршители, штедилници и менувачници,
туристички биора и агенции, приватни
школи,
приватни
градинки,
детски
престојувалишта и игротеки, канцеларии
за сметководствени и правни услуги,
канцеларии за проектантски услуги и
геодетски работи, канцеларии на судски
преведувачи,
претставништва
на
невладини организации, регистрирани
занаетчии и други правни субјекти кои
вршат
нестопански
дејности,
надоместокот се утврдува 5,50 денари/м²
месечно и за дворно место 1,90 м²;
- За правни лица кои вршат
нестопанска дејност како и правни лица
кои вршат стопанска дејност и не се
опфатени во категориите утврдени во
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став 1 алинеи 1, 2 и 3 од овој член
надоместокот се утврдува 5,50 денари/м²
месечно и за дворно место 1,90
денари/м².
- Надоместокот за подигање,
транспортирање
и
депонирање
на
комунален отпад од правни лица кои
обавуваат угостителска дејност – хотели,
се утврдува 7,50 денари/м² и од дворно
место 1,90 денари/м²
Овие цени се за двапати неделно
подигање на смет.
3. Надоместок за подигање,
транспортирање
и
депонирање
на
комунален отпад и индустриски неопасен
отпад од правни лица со деловни
простори/објекти
лоцирани
на
територијата на општина Струмица и
надвор од општина Струмица утврден
според волуменот на отпадот:
Член 4
Надоместокот за извршена услуга –
подигање, транспортирање и депонирање на
комунален отпад и индустриски неопасен
отпад од правни лица со деловни простории,
односно објекти на територијата на општина
Струмица и надвор од општина Струмица кои
користат контејнери се утврдува во зависност
од волуменот на отпадот и од местото на
лоцирање на објектот од кој се подига
отпадот и тоа:
- За контејнери со волумен од 5 – 7 м³
лоцирани на територијата на општина
Струмица надоместокот се утврдува 660,00
денари/м³;
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- За контејнери со волумен од 5 –
7 м³ лоцирани надвор од општина
Струмица надоместокот се утврдува
660,00 денари/м³ + 33,00 денари/км (само
во еден правец).
ЈПКД „Комуналец” Струмица, како
давател на услугата и корисникот на
услугата се должни за услугата од став 1
на овој член да склучат договор за
регулирање на меѓусебните односи.
4.
Надоместок за подигање,
транспортирање и депонирање на
комунален отпад по повик:
Член 5
За извршена услуга – подигање,
транспортирање
и
депонирање
на
комунален отпад по повик вон работното
време надоместокот се зголемува за 20%
од утврдената цена.
5.
Надоместок за подигање,
транспортирање и депонирање на
комунален отпад за угостителски
објекти и други објекти кои работа
само во одреден период од годината /
сезонски објекти:
Член 6
Надоместокот за извршена услуга
–
подигање,
транспортирање
и
депонирање на комунален отпад за
угостителски објекти и други објекти кои
работат само во одреден период од
годината / сезонски се определува во
зависност од видот на објектот и дејноста
што ја врши и тоа:

- тезги за сувенири и ракотворби...............................................

1.400,00 ден.

- фрижидери за сладолед...........................................................

3.300,00 ден.

- апарати за пуканки, крофни.....................................................

3.800,00 ден.

- продажба на книги и уметнички фотографии на отворено....

1.200,00 ден.

- цртање на портрети..................................................................

1.000,00 ден.

- детски забавни игри..................................................................

3.000,00 ден.

Надоместокот утврден во став 1
од овој член се однесува за сезонскиот
период во текот на календарската година,
корисникот на услугата (сопственикот на
објектот) е должен надоместокот да го
исплати пред отпочнувањето со работа.

Надоместокот за извршена услуга
–
подигање,
транспортирање
и
депонирање на комунален отпад за
поставена урбана опрема на јавни
пешачки површини се утврдува во висина
од
16,00
денари/м²
месечно.
Надоместокот
се
исплаќа
пред

15.07.2014 год.
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отпочнување со работа за сите месеци за
кои е прибавена дозвола за поставување
дозвола за поставување на урбана
опрема.
6. Надоместок за депонирање
на комунален отпад на депонија
„Шапкар”:
Член 7
Надоместокот за извршена услуга
депонирање на комунален отпад на
депонија „Шапкар” се утврдува во
зависност од количината на отпадот и тоа
79,00 денари/м³.
7. Надоместок за извршена
услуга – уништување на комунален
отпад на депонија „Шапкар” по барање
на корисникот на услугата:
Член 8
Надоместокот за извршена услуга
– уништување на производи на депонија
„Шапкар” по барање на корисникот на
услугата се утврдува во зависност од
количината на волуменот на отпадот
(производите) што се уништуваат и тоа:
- до 1000 кг - 10.000,00 денари, а
за секои наредни 50 кг цената се
зголемува за 10% од единечната цена.
8. Надоместок за депонирање
на градежен отпад на општинската
депонија за градежен отпад:
Член 9
Надоместокот за извршена услуга
– депонирање на градежен отпад на
општинската депонија се утврдува во
зависност од количината на отпадот и
тоа:
за
приколка
до
1
м³
надоместокот се утврдува 70,00 денари;
- за трактор ТАМ - 2 м³
надоместокот се утврдува 140,00 денари;
- за ФАП - 4 м³ надоместокот се
утврдува 280,00 денари.
За останатите возила со поголема
носивост надоместокот за депонирање на
градежен шут се утврдува 70,00
денари/м³.
За
утовар,
транспорт
депонирање на градежен отпад
трактор се утврдува 800 ден/час.

и
со

Се ослободуваат од обврската да
плаќаат надоместок физички лица
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доколку волуменот на градежен отпад не
е поголем од ½ м³.
9. Надоместок за услугите што
ги врши ЈПКД „Комуналец” Струмица
по одржување на манифестации:
Член 10
Надоместокот за извршена услуга
– вонредно чистење на јавните површини
после
одржувањето
на
разни
манифестации, презентации, митинзи и
други собири во Струмица се утврдува во
зависност од бројот на учесниците на
одржаните манифестации, презентации,
митинзи и други јавни собири и тоа:
- до 1000 учесници надоместокот
ќе изнесува 16.350,00 денари;
- над 1000 учесници надоместокот
ќе изнесува 38.500,00 денари.
10. Надоместок за услугите што
ги врши ЈПКД „Комуналец” Струмица
вонредно чистење на улиците:
Член 11
Надоместокот за извршена услуга
– одржување на јавна хигиена во
околината на простор каде што се
извршуваат градежни работи: изградба
на станбени и деловни објекти, изградба
на
на
објекти
од
областа
инфраструктурата (прекопи за полагање
на електрични, телефонски, водоводни и
канализациони
инсталации)
ќе
се
определува на следниот начин:
за
објекти
до
100
м²
надоместокот ќе изнесува 4.500,00
денари, а за објекти над 100 м²
надоместокот
ќе
изнесува
55,00
денари/м²;
- за објекти од областа на
инфраструктурата (прекопи за полагање
на електрични, телефонски, водоводни и
канализациони инсталации) надоместокот ќе изнесува 33,00 денари на метар
должен.
11. Издавање под закуп на
деловни простори и неизградено
земјиште:
Член 12
ЈПКД
„Комуналец”
Струмица,
деловните простори и неизградено
земјиште со кое стопанисува може да ги
издава под закуп со закупнина утврдена
согласно пазарните услови, во постапка
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со јавно огласување и прибирање на
понуди.

седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

12.
одредби:

Бр. 08-4740/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
............................

Завршни

и

преодни

Член 13
Во цените на услугите со оваа
Одлука не е пресметан данокот на
додадена вредност.
Член 14
Со стапувањето на сила на оваа
Одлука престануваат да важат: Одлуката
за висина на цена за собирање,
транспортирање и депонирање на отпад
бр. 02-6166/3 од 27.11.2009 година;
Одлуката за висина на цена за
расчистување на диви депонии бр. 026166/4 од 27.11.2009 година и Одлуката
за висина на цена за уништување на
стока на депонија бр. 02-6527/3 од
07.10.2011 година.

225.
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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за усвојување на Акциониот план за
ставање под контрола на вектор –
преносливите заболувања со примена
на краткорочни и долгорочни мерки во
Општина Струмица

Член 15
Член 1
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4739/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 усвојување
на Акциониот план за ставање под
контрола на вектор – преносливите
заболувања со примена на краткорочни и
долгорочни мерки во Општина Струмица
1. Се објавува Одлуката
усвојување на Акциониот план
ставање под контрола на вектор
преносливите заболувања со примена
краткорочни и долгорочни мерки
Општина
Струмица,
донесена

за
за
–
на
во
на

Се усвојува Акциониот план
ставање под контрола на вектор
преносливите заболувања со примена
краткорочни и долгорочни мерки
Општина Струмица.

за
–
на
во

Член 2
Администрацијата на општина
Струмица да оствари координација со
општините од струмичкиот регион за
реализирање на заедничка акција за
спроведување
на
дезинсекција
(третирање против комарци).
Член 3
ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица да спроведе постапка за
утврдување на ефектите одделно од
секое третирање и за тоа да го извести
Градоначалникот и Советот на општина
Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4740/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
............................

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија” бр. 5/02) и член
39 став 1 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
отстапување на објект - детска градинка
Клон 5 на Општина Ново Село
1. Се објавува Одлуката за
отстапување на објект - детска градинка
Клон 5 на Општина Ново Село, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4741/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..................................
226.
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 10.07.2014 година, донесе
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површина од 975 м² на КП бр. 6928 КО
Ново Село.
Член 2
Со Договор помеѓу Градоначалникот на општина Струмица и
Градоначалникот на општина Ново Село
ќе се регулираат прашањата поврзани со
пренесувањето
на
вработените,
недвижните
ствари,
опремата,
инвентарот и другите средства за работа
во Клон 5 Ново Село.
Член 3
Недвижните ствари, опремата,
инвентарот и другите средства за работа,
Општина Ново Село, ги превзема со
состојба од пописот извршен на денот на
примопредавањето.
Член 4
Примопредавањето на објектот,
опремата,
недвижните
ствари,
инвентарот и другите средства за работа
ќе се изврши со Комисија формирана од
Градоначалникот на општина Струмица.
Комисијата од ставот 1 на овој
член е составена од три члена од кои:
еден претставник од општина Струмица,
еден претставник од општина Ново Село
и еден претставник од ЈОУДГ „Детска
Радост” Струмица.
Член 5

Одлука
за отстапување на објект - детска
градинка Клон 5 на Општина Ново
Село

Оваа Одлука е правен основ за
запишување на правото на недвижните
ствари во катастарот на недвижности за
КО Ново Село.

Член 1
Се отстапува организациониот
облик - објект: Клон 5 Ново Село што е во
состав на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица, кој се наоѓа на улица
„Првомајска” бр. 2 во Ново Село, на
Општина Ново Село.
На Општина Ново Село и се
отстапува правото на користење на КП
бр. 6928 КО Ново Село, Број на зграда: 0,
Викано место/улица: Село, Катастарска
култура: Двор, Површина во м²: 2385,
Право на недвижност:
Право на
сопственост, КП бр. 6928 КО Ново Село,
Број на зграда: 1, Викано место/улица:
Село, Катастарска култура: Под зграда,
Површина во м²: 1300, Право на
недвижност: Право на сопственост.
На Општина Ново Село и се
отстапува правото на сопственост на
зграда бр. 1, Кат: ПР., со корисна

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4741/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
11.07.2014 год.
Струмица
Јосиф Христов 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.
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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. 2159/3 КО Добрејци
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 2159/3 КО Добрејци,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4742/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
227.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 2159/3 КО Добрејци
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, помошен објект, кој
се наоѓа на КП бр. 2159/3 КО Добрејци, во
сопственост на лицето Зоранчо Гонев од
с.Добрејци.
Објектот, помошен објект на КП
бр.2159/3 КО Добрејци, според УПС
Добрејци, се наоѓа во зона за
угостителство,
на
земјиште
во
сопственост на Република Македонија.

бр. 11

15.07.2014 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4742/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 7669/1 КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
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
10.07.2014 година.
Бр. 08-4743/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
................................
228.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

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
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, Станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 7669/1 КО Струмица, во
сопственост на лицето Живко Лазаров
од Струмица.
Објектот, станбена куќа, на КП
бр.7669/1 КО Струмица, според ДУП за
нов блок бр. 25 и 26 се наоѓа во зона за
домување во станбени куќи но зафака
површина на 2 (две) градежни парцели,
на земјиште во сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4743/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 7682/2 и 7683/2 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7682/2 и 7683/2 КО
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Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4744/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................
229.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 7682/2 и 7683/2 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, помошен објект, кој
се наоѓа на КП бр. 7682/2 и 7683/2 КО
Струмица, во сопственост на лицето
Живко Лазаров од Струмица.
Објектот, помошен објект, на КП
бр.7682/2 и 7683/2 КО Струмица, според
ДУП за нов блок бр. 25 и 26 се наоѓа во
зона за домување во станбени куќи но
зафака површина на 2 (две) градежни
парцели, на земјиште во сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4744/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 2571/6 и 3549/1
Банско
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 2571/6 и 3549/1
Банско, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Општина Струмица
Бр. 08-4745/2
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
230.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 2571/6 и 3549/1 Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на

бр. 11

15.07.2014 год.

сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 2571/6 и 3549/1 КО Банско во
сопственост на Ѓорги Томов од с.Банско.
Според УПС с. Банско, објектот на
КП бр. 2571/6 и 3549/1 КО Банско, се
наоѓа во зона за домување во станбени
куќи и навлегува во траса на предвидена
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
сопственост на Р.М.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4745/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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. 1721/2 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 1721/2 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4746/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
...........................
231.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

весник
на
Република
(„Службен
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 1721/2 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, доградба на станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 1721/2 КО Струмица, во
сопственост на Живко Лазаров од
Струмица.
Според ДУП за блок бр.9, објектот
на КП бр. 1721/2 КО Струмица, навлегува
во траса на проектирана сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Живко Лазаров.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4746/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 3556 КО
Дабиле
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
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промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3556 КО
Дабиле, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4747/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
232.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Советот на
на
седницата
општина
Струмица,
одржана на 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 3556 КО Дабиља
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа А1, кој се наоѓа на
КП бр. 3556 КО Дабиља, во сопственост
на Ванчо Василев од с. Дабиља.
Според УПС Дабиља, објектот на
КП бр. 3556 КО Дабиља се наоѓа на траса
на
проектирана
сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Василев Васил, Василев Ристо и
Василев Ванчо.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4747/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...................................

Стр.
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Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

15.07.2014 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

објект, магацин и помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 6512/44 КО Струмица, во
сопственост на Ристо Караиванов од
Струмица.
Според ДУП за блок бр. 3,
објектот на КП бр. 6512/44 КО Струмица,
навлегува во траса на проектирана
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
сопственост на Република Македонија.

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. 6512/44 КО
Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6512/44 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4748/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
233.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 6512/44 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен

Бр.07-4748/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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. 4564 КО
Муртино
за
1. Се објавува Одлуката
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4564 КО
Муртино, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4749/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
234.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

весник
на
Република
(„Службен
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 4564 КО Муртино
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа А1, кој се наоѓа на
КП бр. 4564 КО Муртино, во сопственост
на Жарко Костурски од с.Муртино.
Според УПС Муртино, објектот на
КП бр. 4564 КО Муртино се наоѓа на
траса
на
проектирана
сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на лицето Жарко Костурски.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4749/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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. 6278/1 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
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инфраструктура на КП бр. 6278/1 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4750/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
235.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Советот на
на
седницата
општина
Струмица,
одржана на 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 6278/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, дел од деловен објект, кој се наоѓа
на КП бр. 6278/1 КО Струмица во
сопственост
на
Киро
Стојков
од
Струмица.
Според ДУП за блок бр. 20,
објектот на КП бр. 6278/1 КО Струмица,
навлегува во траса на проектирана
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4750/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
................................

Стр.
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Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија” бр. 5/02) и член
39 став 1 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. 7669/1 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 7669/1 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4751/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
236.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 7669/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за

бр. 11

15.07.2014 год.

утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 7669/1 КО Струмица во сопственост
на Марјан Танчев од Струмица.
Според ДУП за блок бр. 25 и 26,
објектот на КП бр. 7669/1 КО Струмица,
навлегува во траса на проектирана
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4751/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 7152/1 и 8018/1
КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 7152/1 и 8018/1
КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4752/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
237.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и

15.07.2014 год.

бр. 11
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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 10.07.2014 година, донесе

урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1185/1 КО Градско Балдовци, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица

Бр. 08-4753/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект ,деловен објект, кој се наоѓа на КП
бр. 7152/1 и 8018/1 КО Струмица во
сопственост на Миле Тасев од Струмица.
Според ГУП на град Струмица,
објектот на КП бр. 7152/1 и 8018/1 КО
Струмица, се наоѓа во зона за заштитно
зеленило и навлегува во регулација на
канал, на земјиште сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4752/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 плански опфат за КП бр.
1185/1 КО Градско Балдовци
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на

238.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за проширување на плански
опфат за КП бр. 1185/1 КО Градско
Балдовци
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.
1185/1 КО Градско Балдовци, во
сопственост на лицето Васе Пандев од
Струмица.
Согласно УПС за с. Градско
Балдовци, објектот се наоѓа вон
градежниот
опфат,
на
земјиште
сопственост
на
лицето
Славица
Ѓеоргиева.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4753/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1268 КО Просениково
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1268 КО Просениково, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4754/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
239.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
објекти
во
на
бесправните
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1268 КО
Просениково
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1268

бр. 11

15.07.2014 год.

КО Просениково, во сопственост на
лицето Ванчо Насков од с. Просениково.
Согласно УПС за с. Просениково,
објектот се наоѓа вон градежниот опфат,
на земјиште сопственост на лицето
Драгица Наскова.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4754/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов 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 Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1288/1 КО Струмица (УП бр.16-5690)
1. Се објавува Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1288/1 КО Струмица (УП бр.16-5690),
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4755/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
240.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и
член 20 од Статутот на општина

15.07.2014 год.

бр. 11
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Струмица („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 10.07.2014 година, донесе

1288/1 КО Струмица (УП бр.16-5691),
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.

Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 1288/1 КО
Струмица (УП бр.16-5690)

Бр. 08-4756/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
- планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, гаража, кој се наоѓа
на КП бр. 1288/1 КО Струмица, во
сопственост на лицето Велика Јушковиќ
од Струмица (УП бр.16-5690).
Објектот, гаража, на КП бр.1288/1
КО Струмица, според ДУП за блок бр.20
се наоѓа во зона за домување во
станбени
згради
на
површина
предвидена за заеднички паркинг.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4755/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1288/1 КО Струмица (УП бр.16-5691)
1. Се објавува Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.

241.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Советот на
на
седницата
општина
Струмица,
одржана на 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласувањена
намената на градежно земјиште за КП
бр. 1288/1 КО Струмица (УП бр.16-5691)
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
- планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, гаража, кој се наоѓа
на КП бр. 1288/1 КО Струмица, во
сопственост
на
лицето
Даниела
Милушева од Струмица (УП бр.16-5691).
Објектот,гаража, на КП бр.1288/1
КО Струмица, според ДУП за блок бр.20
се наоѓа во зона за домување во
згради
на
површина
станбени
предвидена за заеднички паркинг.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4756/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...............................

Стр.
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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 неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1820/1 КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1820/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4757/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................................
242.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 1820/1 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
- планска документација за усогласување

бр. 11

15.07.2014 год.

на намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, деловен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 1820/1 КО Струмица, во
сопственост на лицето Боро Танчев од
Струмица.
Објектот,гаража, на КП бр. 1820/1
КО Струмица, според ГУП на град
Струмица, се наоѓа во зона со намена
црква, на земјиште сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4757/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов
.....................
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. 7512/2 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 7512/2 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4758/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
243.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица
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весник
на
Република
(„Службен
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, 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. 6275/1 КО
Струмица

Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 7512/2 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6275/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на безправен
објект, станбена куќа А1, кој се наоѓа на
КП бр. 7512/2 КО Струмица во
сопственост на
Анка Донева од
Струмица.
Според ДУП за блок бр.19,
објектот на КП бр. 7512/2 КО Струмица се
наоѓа во зона со намена Д2-заштитно
зеленило, а со дел навлегува во траса на
проектирана
сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Софче Јанева, Анка Донева, Елица
Василева и Митко Ташев.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-4758/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
..............................

Бр. 08-4759/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
244.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 6275/1 КО Струмица
Член 1

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

Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко
- планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
за утврдување правен сатус на бесправен
објект, помошни објекти, кои се наоѓаат
на КП бр. 6275/1 КО Струмица во
сопственост на Душко Дончев од
Струмица.
Според ДУП за блок бр.15,
објектот на КП бр. 6275/1 КО Струмица,
навлегува во траса на проектирана

Стр.
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сообраќајна инфраструктура - регулација
на порој на ул. „Крушевска Република”, на
земјиште сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4759/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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

бр. 11

15.07.2014 год.

општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7908 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7908
КО Струмица, во сопственост на лицето
Коцев Живко од Струмица.
Согласно ГУП на град Струмица,
објектот се наоѓа вон градежниот опфат,
на земјиште сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„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
проширување на плански опфат за КП бр.
7908 КО Струмица

Бр.07-4760/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
............................

1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7908 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

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

Бр. 08-4760/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
245.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Советот на

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
150 КО Баница
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
150 КО Баница, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4761/2
Општина Струмица
16.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

246.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 150 КО Баница
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
станбена куќа и помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 150 КО Баница, во
сопственост на лицето Томислав Мачуков
од Струмица.
Согласно УПС Баница, објектот се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сосопственост на Томислав Мачуков и
Стојанка Шарламанова.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4761/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
............................. ..
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Службен
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.
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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. 7097/1, 7097/2
КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 7097/1, 7097/2
КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4762/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..................................
247.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 7097/1, 7097/2 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 7097/1, 7097/2 КО Струмица во
сопственост на Билјана Ристоманова од
Струмица.
Според ДУП Струма, објектот на
КП бр. 7097/1, 7097/2 КО Струмица,
навлегува во траса на проектирана
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
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сопственост
Билјана.

Службен гласник на општина Струмица
на

лицето

Ристоманова

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4762/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 плански опфат за КП бр.
7915 КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7915 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Општина Струмица
Бр. 08-4763/2
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
248.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе

бр. 11

15.07.2014 год.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7915 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.
7915 КО Струмица, во сопственост на
лицето Тони Василев од Струмица.
Согласно ГУП на град Струмица,
објектот се наоѓа вон градежниот опфат,
на земјиште сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4763/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 339 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 339 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4764/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

249.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 339 КО Струмица

стр.
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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. 5528 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5528 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4765/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
250.

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 339 КО Струмица во сопственост на
Босилка Мицева од Струмица.
Според ДУП блок бр. 20, објектот
на КП бр. 339 КО Струмица, навлегува во
сообраќајна
траса
на
проектирана
инфраструктура, на земјиште сопственост
на лицето Босилка Мицева.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4764/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 5528 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 5528 КО Струмица во сопственост на
Фаик Бајрамов од Струмица.
Според ДУП блок бр. 8, објектот
на КП бр. 5528 КО Струмица, навлегува
во траса на проектирана сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
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бр. 11

15.07.2014 год.

на Република Македонија – корисник
Фаик Бајрамов.

општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 10.07.2014 година, донесе

Член 2

Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 6521/2 КО Струмица

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4765/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 6521/2 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6521/2 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4766/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
251.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и
член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Советот на

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, деловен објект зг. 4, помошен
објект зг.5 и зг.6, кој се наоѓа на КП бр.
6521/2 КО Струмица, во сопственост на
ДПТУ
„Агротранспорт”
дооел
од
Струмица.
Според ДУП за блок бр. 42,
објектот на КП бр. 6521/2 КО Струмица,
навлегува во траса на проектирана
сообраќајна инфраструктура и навлегува
во заштитното зеленило.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4766/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 5284 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

инфраструктура на КП бр. 5284 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4767/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................
252.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 5284 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 5284 КО Струмица во сопственост на
Мите Спасов од Струмица.
Според ДУП блок бр.7, објектот
на КП бр. 5284 КО Струмица, навлегува
во траса на проектиран џеб на ул. „5-ти
Ноември”, на земјиште сопственост на
лицето Васил Спасов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4767/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
... ................

стр.
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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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 плански опфат за КП бр.
7930 КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7930 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4768/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.................................
253.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
на
Република
(„Службен
весник
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7930 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
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станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7930
КО Струмица, во сопственост на лицето
Ѓулфидан Гулер од Струмица.
Согласно ДУП за блок бр. 8,
објектот се наоѓа вон градежниот опфат,
на земјиште сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4768/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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. 2542/1 КО
Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 2542/1 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4769/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
254.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) и

бр. 11

15.07.2014 год.

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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура на
КП бр. 2542/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП
бр. 2542/1 КО Струмица, во сопственост
на Нада Дивјаковска од Струмица.
Според ДУП за блок бр.14,
објектот на КП бр. 2542/1 КО Струмица,
навлегува во траса на проектирана
сообраќајна инфраструктура.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4769/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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. 5193/1, 5192/2 и 7917
КО Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5193/1, 5192/2 и 7917

15.07.2014 год.

бр. 11
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КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4770/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
255.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на
бесправните
објекти
во
урбанистичката планска документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” бр. 56/11, 162/12 и 95/13) 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 10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 5193/1, 5192/2 и 7917 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, помошен објект гаража, кој се наоѓа на КП бр. 5193/1,
5192/2 и 7917 и 7683/2 КО Струмица, во
сопственост на лицето Васил Коцев од
Струмица.
Објектот, на КП бр. 5193/1, 5192/2
и 7917 КО Струмица, според ДУП за блок
бр. 8, се наоѓа во зона за домување во
станбени куќи, но зафаќа површина на 2
(две) градежни парцели, на земјиште во
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4770/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
......................
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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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
поништување на Одлуката за донесување
на ДУП за блок „41/2 дел УЕ „5” во
Струмица бр. 07-2533/1 од 26.04.2010
година и сите акти донесени при
спроведување на постапката за
донесување на ДУП блок „41/2” дел УЕ „5”
во Струмица
1. Се објавува Одлуката за
поништување на Одлуката за донесување
на ДУП за блок „41/2 дел УЕ „5” во
Струмица бр. 07-2533/1 од 26.04.2010
година и сите акти донесени при
спроведување
на
постапката
за
донесување на ДУП блок „41/2” дел УЕ „5”
во Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4771/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

......................
256.
Врз основа на член 11 став 7 од
од Законот за просторно и урбанистичко
планирање
(„Службен
весник
на
Република Македонија” бр. 51/05, 137/07,
151/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 и 42/14), 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 10.07.2014 година, донесе
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Одлука
за поништување на Одлуката за
донесување на ДУП за блок „41/2 дел
УЕ „5” во Струмица бр. 07-2533/1 од
26.04.2010 година и сите акти донесени
при спроведување на постапката за
донесување на ДУП блок „41/2” дел УЕ
„5” во Струмица
Член 1
Се поништува Одлуката за
донесување на ДУП за блок „41/2 дел УЕ
„5” во Струмица бр. 07-2533/1 од
26.04.2010 година и сите акти донесени
при спроведување на постапката за
донесување на ДУП блок „41/2” дел УЕ „5”
во Струмица.
Член 2
Одлуката за донесување на ДУП
за блок „41/2 дел УЕ „5” во Струмица бр.
07-2533/1 од 26.04.2010 година и сите
акти донесени при спроведување на
постапката за донесување на ДУП за
блок „41/2” дел УЕ „5” во Струмица, се
поништува поради неусогласеност на
границата на опфатот на ДУП за блок
„41/2 дел УЕ „5” во Струмица, со
блоковската
поделба,
согласно
Генералниот урбанистички план на град
Струмица.

Бр.07-4771/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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

15.07.2014 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 3а, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527),
Урбана единица 1 во Струмица, општина
Струмица 2014-2019 година
1. Се објавува Одлуката за
утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 3а, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527),
Урбана единица 1 во Струмица, општина
Струмица 2014-2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4772/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
257.
Врз основа на член 11 и 22 од од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање
(„Службен
весник
на
Република Македонија” бр. 51/05, 137/07,
151/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 и 42/14) 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
10.07.2014 година, донесе
Одлука
за утврдување Нацрт ДУП на дел од
блок 3-а, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и
6527), Урбана единица 1 во Струмица,
општина Струмица 2014-2019 година

Член 3
Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

бр. 11

Член 1
Се утврдува Нацрт ДУП на дел од
блок 3-а, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527),
Урбана единица 1 во Струмица, општина
Струмица 2014-2019 год.
Член 2
Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 1,5 ха.
Просторот на планскиот опфат на ДУП на
дел од блок 3-а, (КП бр. 6524, 6525, 6526
и 6527), Урбана единица 1 во Струмица,
граничи:
-

Од северна и источна страна со
осовина
на
канал
на
реката
„Водочница”;
Од југ по јужната страна на
катастарска парцела со бр. 6527/1 и
Од исток со осовина на собирна
ул.„Бр.3” (профил Л-Л согласно ГУП
на град Струмица).

15.07.2014 год.

бр. 11
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Член 3
Нацрт ДУП на дел од блок 3-а,
(КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527), Урбана
единица 1 во Струмица, општина
Струмица 2014-2019 год. е изработен од
Друштвото за просторни и урбанистички
планови, инженеринг и др. „Урбан”доо Штип со техн. број 176/13 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
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4772/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Струмица за 2014
година
1. Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
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подрачјето на општина Струмица за 2014
година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4773/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................................
258.
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, 25/13, 137/13 и
163/13) 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
10.07.2014 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година
Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/13) 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
„164.594.000,оо денари“, се заменува со
износот „177.084.000,оо денари“.

Во табелата:

р.бр.

Објект

Се менува/
се брише/
се додава

7

Отварање на улици во детлани планови со Г намена

се менува

8

Пробивање на патишта во Суфилар

се брише

29

Улица Г. Делчев - мало стопанство позади терзи тампон

се брише

39

Поправка на трап кај декомпресорска станица

се брише

61

Помошно фудбалско игралиште со ФФМ и УЕФА

се додава

62

Пешачка патека на ул. „Првомајска“

се додава

63

Пешачки премин помеѓу ул. „Неретва“ и ул. „Првомајска“

се додава
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бр. 11

15.07.2014 год.

2. Во Програмата ФД. Уредување на простор во рурални подрачја (капит.
трошоци), износот „16.120.000,00 денари“ се заменува со износот „9.070.000,00 денари“.
Во табелата:
р.бр.

Објект

1
25

тампонирање на полски патишта
Сачево - реконструкција на мостови во селото

Се менува/
се брише/
се додава
се брише
се брише

3. Во програмата Ј2 Одведување и прочистување на отпадни води, износот
„2.300.000,00 денари“ се заменува со износот 1.900.000,00 денари.
Во табелата :
Р.б.
Објект
1.

Чистење на каналот во егејско маало позади хотел Глигоров

4. Во Програмата ЈА. Изградба на јавно осветлување, износот
денари“ се заменува со износот 10.560.000,00 денари

Се менува/
се брише/
се додава
се брише
„14.560.000,00

Во табелата:
Р.б.
Објект
7.

нови ормари пред секоја трафостаница

Се менува/
се брише/
се додава
се брише

5. Во Програмата ЈИ. Изградба на системи за одведување и прочистување на води,
износот „27.146.000,00 ден“ се заменува со износот 24.146.000,00 ден.
Во табелата:
Р.б.
Објект
2.

Повекегод инвестиции ОБОДЕН КАНАЛ, егеј маало и др

Се менува/
се брише/
се додава
Се менува

6. Во Програмата ЈМ. Паркови и зеленило, износот „600.000,00 денари“ се заменува
со износот „1.150.000,00 денари“.
Во табелата:

р.бр.

Објект

Се менува/
се брише/
се додава

2

Пешачка патека Банско - Габрово (трансфер Планетум)

се додава

7. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4773/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
......................................

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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),

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2014 година
1. Се објавува Програмата за
измена на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните
патишта
и
улици
на
територијата на општина Струмица за
2014 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4774/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................
259.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
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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
10.07.2014 година, донесе
Програма
за измена на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локалните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2014 година
Во Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните
патишта
и
улици
на
територијата на општина Струмица за
2014 година („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 23/13) се вршат
следните измени:
1. Во глава „II. Ј6. Одржување и
заштита на локални патишта и улици и
регулирање на режим на сообраќај“,
износот
„6.890.000,00
денари“
се
заменува со „6.190.000,00 денари“.

Во табелата:

р.бр.

Објект

Се менува/
се брише/
се додава

9

одржување на фонтани и цвеќарници

се брише

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4774/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р
.............................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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
изменување и дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година
1. Се објавува Програмата за
изменување
и
дополнување
на
Програмата
за
изработка
на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4775/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

....................................
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260.
Врз основа на член 17 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, 55/13 и
163/13) 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 10.07.2014 година, донесе

бр. 11

15.07.2014 год.

Програма
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2014 година
1. Во Програмата за изработка на
урбанистички планови на општина
Струмица за 2014 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 23/13,
1/14, 2/14 и 8/14), се вршат следните
измени и дополнувања:
Во точка 2. F1 – Урбанистичко
планирање,
износот
„4.000.000,оо
денари“ се заменува со износот
„3.000.000,оо денари“ и алинеја 4 „Нови
планови и подлоги заради легализација
1.000.000,оо денари“ се брише.

Во глава
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање
По реден број 19 се додава:
Р.б
.
20

Објект

Износ денари

ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5,
со граничен опфат:
- улица „Ленинова“,
- улица „Благој Мучето“, и
- улица „Ристо Гидалов“

самофинансирање

Во глава
V. Детални урбанистички планови за една парцела
По реден број 15 се додава:
Р.б
.
16

Објект

Износ денари

КП бр. 2072 КО Струмица

самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4775/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.............................................

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица
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Се менува и гласи:
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
на Програмата за одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Струмица за 2014 година
1. Се објавува Програмата за
измена на Програмата за одржување на
јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2014 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4776/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
261.
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
10.07.2014 година, донесе
Програма
за измена на Програмата за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за
2014 година
Во Програмата за одржување на
јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица за 2014 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/13) се вршат следните измени:
Во точка „2. Финансирање“,
Ставот 1:
„Финасирањето
на
јавното
осветлување ќе се реализира преку
Буџетот на општина Струмица и тоа
преку Ј3 Програмата
Јавно
осветлување во вкупен износ од
12.500.000,oo денари од кои:
За
тековната
потрошувачка
на
електрична енергија….... 9.500.000,оо ден
За одржување на
инсталациите …............3.000.000,оо ден.“

„Финасирањето
на
јавното
осветлување ќе се реализира преку
Буџетот на општина Струмица и тоа
преку Ј3 Програмата
Јавно
осветлување во вкупен износ од
18.500.000,oo денари од кои:
- тековна
потрошувачка ....... 13.500.000,оо денари
-одржување на уличното
осветлување............5.000.000,оо денари“
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4776/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
на Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и туризмот
во 2014 година
1. Се објавува Програмата за
измена на Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и туризмот
во 2014 година, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4777/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
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262.
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 10.07.2014 година, донесе

бр. 11

15.07.2014 год.

Програма
за измена на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски
развој и туризмот во 2014 година
Во Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на
локалниот економски развој и туризмот
во 2014 година („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 23/13) се вршат
следните измени:
Во глава „Проектни активности
распоредување на буџетските средства“,
во Програмата
Г1. Програма
за
поддршка на локалниот економски развој
и туризмот, износот „11.782.000,оо
денари“, се заменува со износот
„9.732.000,оо денари“.

Во табелата:

р.бр.

Објект

Се менува/
се
брише/
се додава

1

проект за афирмација на општината

Се менува

8

проект за подигање на свест за чистоќа

се брише

9

проект за награда на најубав двор

се брише

10

проект за подиг. на свест за паркирање и чист воздух

се брише

2. Во глава „Финансирање“,
износот
„11.782.000,оо
денари“
се
заменува
со
износот
„9.732.000,оо
денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4777/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2014 година
1. Се објавува Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2014 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4778/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

263.
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 10.07.2014 година, донесе
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Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2014 година
Во Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2014 година („Службен гласник
на општина Струмица“ бр. 23/13) се
вршат следните измени и дополнувања:
1. Во глава II.Активности, V2 –
Програма за социјална заштита, износот
„3.120.000,00 денари“ се заменува со
износот „3.370.000,00 денари“.

Во табелата:

р.бр.

Назив на активноста

Се
менува/
се брише/
се додава

9

други проекти за социјална заштита обврска од 2013

се додава

2. Во глава VI. Распоредување на
буџетските средства:
зборовите „V2 3.120.000,оо денари.“се
заменуваат со зборовите
„V2 ..................... 3.370.000,00 денари“
и зборовите „Вкупно: ......... 10.120.000,оо
денари“
се заменуваат со зборовите
„Вкупно : .......... 10.370.000,оо денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4778/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
на Програмата за одржување на јавната
чистота на подрачјето на општина
Струмица за 2014 година
1. Се објавува Програмата за
измена на Програмата за одржување на
јавната чистота на подрачјето на општина
Струмица за 2014 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4779/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................
264.
Врз основа на член 12 од Законот
за јавна чистота („Службен весник на
Република Македонија“
бр.
111/08,
64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12 и
163/13) и член 20 став 1 точка 15 од
Статутот
на
општина
Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
10.07.2014 година, донесе

Стр.

90

Службен гласник на општина Струмица

Програма
за измена на Програмата за
одржување на јавната чистота на
подрачјето на општина Струмица за
2014 година
Во Програмата за одржување на
јавната чистота на подрачјето
на
општина Струмица за 2014 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/13) се вршат следните измени:
1. Во точка 4. Начин на
финансирање, во Програма Ј4 – Јавна
чистота, износот „6.700.000,оо денари“ се
заменува
со
износот
„7.100.000,оо
денари,.
Во алинеја 3, „-дезинфекција и
дератизација“,
износот
„500.000,оо
денари“ се заменува со износот
„900.000,оо денари“.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4779/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
на Програмата за одржување на јавно
зеленило на подрачјето на општина
Струмица за 2014 година
1. Се објавува Програмата за
измена на Програмата за одржување на
јавно зеленило на подрачјето на општина
Струмица за 2014 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4780/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

бр. 11

15.07.2014 год.

265.
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 10.04.2014 година, донесе
Програма
за измена на Програмата за
одржување на јавно зеленило на
подрачјето на општина Струмица за
2014 година
Во Програмата за одржување на
јавно зеленило на подрачјето на општина
Струмица за 2014 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 23/13)
се врши следната измена:
1. Во глава „V. ФИНАНСИРАЊЕ
НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО
ПРОГРАМАТА“, износот „10.000.000,оо
денари“ се заменува со износот
„6.000.000,оо денари“.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4780/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
на Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2014 година
1. Се објавува Програмата за
измена на Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на
заштитата
и
спасувањето,
противпожарната
заштита
и

15.07.2014 год.

бр. 11
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справувањето со кризи во 2014 година,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
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8.800.000,oo за функционирање на ТППЕ
Струмица и
600.000,oo денари за
опрема и други активности.“
Се менува и гласи:

Бр. 08-4781/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
266.
Врз основа на член 22 точка 10 и
11 од Законот за локалната самоуправа
на
Република
(„Службен
весник
Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и
член 9 од Законот за заштита и
спасување
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04,
86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), член 2 од
Законот за управување со кризи
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 29/05 и 36/11), член 5 од
Законот за пожарникарството („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
67/04, 81/07 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
10.07.2014 година, донесе
Програма
за измена на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2014 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица
во областа на
заштитата
и
спасувањето,
противпожарната
заштита
и
справувањето со кризи во 2014 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/13) се вршат следните измени и
дополнувања:
1. Во точка 17. Финансирање
Ставот 1:
„Финансирањето на активностите
од областа на заштитата и спасувањето,
справувањето со кризни состојби
и
дејствувањето
на
Територијалната
противпожарна единица, утврдени според
оваа Програма ќе биде реализирани со
средства од Буџетот на општина
Струмица за 2013 година, Програма W0
во износ од 9.400.000,oo денари, од кои

„Финансирањето на активностите
од областа на заштитата и спасувањето,
справувањето со кризни состојби
и
дејствувањето
на
Територијалната
противпожарна единица, утврдени според
оваа Програма ќе биде реализирани со
средства од Буџетот на општина
Струмица за 2014 година, Програма W0
во износ од 10.010.000,oo денари, од кои
8.800.000,oo за функционирање на ТППЕ
Струмица и 1.210.000,oo денари за
опрема и други активности.“
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4781/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 Решението за
разрешување и избор на претседател и
член на Комисијата за изработка на
Програма за работа на Советот на
Општина Струмица
1. Се објавува Решението за
разрешување и избор на претседател и
член на Комисијата за изработка на
Програма за работа на Советот на
Општина
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4782/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
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267.
Врз основа на член 20 став 1
точка 39 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 10.07.2014 година, донесе
Решение
за разрешување и избор на
претседател и член на Комисијата за
изработка на Програма за работа на
Советот на Општина Струмица
Од функцијата претседател на
Комисијата за изработка на Програма за
работа на Советот на општина Струмица,
се разрешува Марјан Даскаловски и од
функцијата член на Комисијата за
изработка на Програма за работа на
Советот на општина Струмица, се
разрешува Јосиф Христов.
Во Комисијата за изработка на
Програма за работа на Советот на
општина
Струмица,
се
избираат
членовите на Советот:
За претседател:
- Јосиф Христов
За член:
- Катерина Кузмановска
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4782/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
11.07.2014 год.
Струмица
Јосиф Христов 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

бр. 11

15.07.2014 год.

донесено на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4783/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
268.
Врз основа на член 20 став 1
точка 39, член 25 став 1 алинеја 2 и член
28 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
10.07.2014 година, донесе
Решение
за разрешување и избор на член на
Комисијата за Статут и прописи
Од
функцијата
член
на
Комисијата за Статут и прописи, се
разрешува Јосиф Христов.
За член на Комисијата за Статут и
прописи, се избира членот на Советот:
- Наќе Гогов
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4783/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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 Решението за
разрешување и избор на член на
Комисијата за Статут и прописи

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и избор на претседател и
член на Комисијата за урбанизам,
комунални дејности, заштита на
животната средина и природата

1. Се објавува Решението за
разрешување и избор на член на
Комисијата за Статут и прописи,

1. Се објавува Решението за
разрешување и избор на претседател и
членови на Комисијата за урбанизам,

15.07.2014 год.

бр. 11
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заштита
на
комунални
дејности,
животната
средина
и
природата,
донесено на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4784/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
269.
Врз основа на член 20 став 1
точка 39, член 25 став 1 алинеја 4 и член
30 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
10.07.2014 година, донесе
Решение
за разрешување и избор на
претседател и член на Комисијата за
урбанизам, комунални дејности,
заштита на животната средина и
природата
Од функцијата претседател на
Комисијата за урбанизам, комунални
дејности, заштита на животната средина
и природата, се разрешува Јосиф
Христов и од функцијата член на
Комисијата за урбанизам, комунални
дејности, заштита на животната средина
и природата, се разрешува Љубинка
Вета.
Во Комисијата за урбанизам,
комунални
дејности,
заштита
на
животната средина и природата, се
избираат членовите на Советот:
За претседател:
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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 Решението за
разрешување и именување на
претседател и членови на Комисијата за
проценка и утврдување на висината на
штетата настаната од природни непогоди
и други несреќи
1. Се објавува Решението за
разрешување
и
именување
на
претседател и членови на Комисијата за
проценка и утврдување на висината на
штетата настаната од природни непогоди
и други несреќи, донесено на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4785/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

................................................
270.
Врз основа на член 143 став 1 од
Законот за заштита и спасување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10 и 18/11) 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 10.07.2014 година,
донесе

-Љубинка Вета
За член:
- Наќе Гогов
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4784/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
......................................

Р е ш е н и е
за разрешување и именување на
претседател и членови на Комисијата
за проценка и утврдување на висината
на штетата настаната од природни
непогоди и други несреќи
1. Се разрешуваат претседателот
и членовите на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната од природни непогоди и други
несреќи:
Мите Митев, Риза Амедов,
Зулијана Иванова, Аце Христов, Георге
Драги
Бонев,
Соња Стојкова,
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Тимо
Катранџиев,
Ристо Тимов,
Комаров,
Васил Крстев,
Јорданчо
Георгиев,
Евица Трајанова, Бончо
Божиков, Душко Трајков, Аце Донев, Јосе
Атанасов, Ѓорге Беличев, Ацо Патаров,
Миле Коцев, Васе Стојков, Васе Стоилов,
Кристина Иванова и Милица Чивчиева.
2. Во Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната од природни непогоди и други
несреќи се именуваат:
За претседател:
Ацо Ѓоргиев
За членови:
- Душан Спасов
- Васил Крстев
- Марија Михаилова, и
- Александар Оџаков
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4785/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
..............................

бр. 11

15.07.2014 год.

271.
Врз основа на член 26 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13 и 41/14) 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
10.07.2014 година, донесе
Решение
за разрешување и именување член на
Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
на
1.Од
должноста
член
Надзорниот Одбор за контрола на
материјално – финансиското работење
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, на
негово барање, се разрешува Миле
Тасев.
2.За член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското
работење
на
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица, за преостанатиот дел од
мандатот, се именува:
- Ѓорге Ѓоргев

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 Решението за
разрешување и именување член на
Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
1. Се објавува Решението за
разрешување и именување член на
Надзорниот одбор за контрола на
материјално – финансиското работење
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесено
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4786/2 Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................

3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4786/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 Решението за
разрешување и именување на член на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата
1. Се објавува Решението
разрешување и именување на член
Општинскиот совет за безбедност
сообраќајот на патиштата, донесено

за
на
на
на

15.07.2014 год.

бр. 11
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седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4787/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................................
272.
Врз основа на член 414 од
Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 54/07 .....
27/14) 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 10.07.2014 година, донесе
Решение
за разрешување и именување на член
на Општинскиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата
1.Од член на Општинскиот совет
за безбедност на сообраќајот на
патиштата, се разрешува Илија Николов.
2.За член на Општинскиот совет
за безбедност на сообраќајот на
патиштата, за преостанатиот дел од
мандатот, се именува:
- Томе Весов
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4787/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација

стр.
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на Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4788/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................
273.
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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Струмица за
2013 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за уредување
на градежното земјиште на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4788/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
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Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на
Програмата
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4789/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

бр. 11

15.07.2014 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 Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување на јавното
осветлување на подрачјето на општина
Струмица за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување на јавното
осветлување на подрачјето на општина
Струмица за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

.....................................
274.
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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
изградба, реконструкција, одржување
и заштита на локални патишта и улици
на територијата на општина Струмица
за 2013 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4789/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
…………………………..

Бр. 08-4790/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
.....................................
375.
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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на општина Струмица за
2013 година
1.Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на општина Струмица за 2013
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4790/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
..........................................

15.07.2014 год.

бр. 11
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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

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина
Струмица за 2013 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување и заштита
на локални патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2013/2014 година во зимски услови

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на
Програмата
за
изработка
на
урбанистички планови во Општина
Струмица за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4791/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
276.
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
на
седницата
општина
Струмица,
одржана на 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
изработка на урбанистички планови во
Општина Струмица за 2013 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализација на Програмата за изработка
на урбанистички планови во Општина
Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4791/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………………..

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одржување и заштита
на локални патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2013/2014 година во зимски услови,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4792/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
277.
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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одржување и заштита на локални
патишта и улици на територијата на
општина Струмица за 2013/2014 година
во зимски услови
1.Се усвојува Извештајот за
реализација
на
Програмата
за
одржување и заштита на локални
патишта и улици на територијата на
општина Струмица за 2013/2014 година
во зимски услови.
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2.Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4792/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
усвојување на Годишниот извештај за
активностите на Центарот за развој на
југоисточниот плански регион за 2013
година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај за
активностите на Центарот за развој на
југоисточниот плански регион за 2013
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4793/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
278.
Врз основа на член 26 од Законот
за
рамномерен
регионален
развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07), 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
за активностите на Центарот за развој
на југоисточниот плански регион за
2013 година
1.Се усвојува Годишниот извештај
за активностите на Центарот за развој на
југоисточниот плански регион за 2013
година.

бр. 11

15.07.2014 год.

2.Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4793/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………………
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4794/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

....................................
279.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2013 година
1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2013 година.

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр.

99

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4794/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
……………………………

Бр.07-4795/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……..............……………..

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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

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
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2013 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“
Просениково за 2013 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2013 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4795/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“
Просениково за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4796/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

280.
281.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2013 година

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2013 година.

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2013 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2013 година.

Стр.

100

Службен гласник на општина Струмица

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4796/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2013 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4797/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................................
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2013 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4797/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………………

бр. 11

15.07.2014 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 Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4798/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
283.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2013 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4798/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………………

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр. 101

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

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
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2013 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2013 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4799/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.

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

Бр. 08-4800/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................

284.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе

285.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2013 година

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2013 година

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2013 година.

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2013 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4799/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………………….

Бр.07-4800/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………………….

Стр.

102

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

15.07.2014 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

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
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2013 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2013 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2013 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

Бр. 08-4801/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

Бр. 08-4802/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................

............................................
287.
286.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2013 година

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2013 година

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4801/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
………………………………

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4802/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………….

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр. 103

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

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
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на УОМО „Боро Џони“
Струмица за 2013 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2013 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на УОМО „Боро Џони“
Струмица за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.

Бр. 08-4803/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................................
288.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на УОМО „Боро
Џони“ Струмица за 2013 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на УОМО „Боро
Џони“ Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4803/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Бр. 08-4804/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................................
289.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2013 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4804/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………………

………………………….

Стр.

104

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

15.07.2014 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

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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 давање
согласност на Статутот на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2013 година

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Статутот на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4805/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................................
290.
Врз основа на член 19 од Законот
за заштита на децата („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 23/13),
член 36 став 1 точка 15 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Статутот на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4806/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
........................................
291.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2013 година

1.Се дава согласност на Статутот
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица,
усвоен од Управниот одбор на детската
градинка со Одлука број 02-173/2 од
26.02.2014 година.

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2013 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4805/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.

Бр.07-4806/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………………

……………………………..

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр. 105

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

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
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2013 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2013 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2013 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

Бр. 08-4807/2
Општина Струмица
Градоначалник,
15.07.2014 год.
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
292.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2013 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4807/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………………

Бр. 08-4808/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
293.
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2013 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2013 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4808/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………

Стр.

106

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

15.07.2014 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 Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2013
година

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 давање
согласност на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица за 2013 година

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Годишната сметка
со
финансов
извештај
на
ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2013
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2014 година.

Бр. 08-4809/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
.................................
294.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 9 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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2013 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица
– Гас“ Струмица за 2013 година, усвоен
од Управниот одбор на ова претпријатие
со Одлука број 02-79/3 од 26.02.2014
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4809/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица
…………………………

Бр. 08-4810/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
295.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 9 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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка со финансов извештај на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2013
година
1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка со финансов извештај
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
2013 година, усвоена од Управниот одбор
на ова претпријатие со Одлука број 0279/5 од 26.02.2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4810/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
…………………………..

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр. 107

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 давање
согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по
годишната сметка и финансиските
извештаи за 2013 година

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

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката остварена
по годишната сметка и финансиските
извештаи за 2013 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работата
на
ЈП
„Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.

Бр. 08-4811/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
296.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12 и 119/13), член 36 став 1 точка
15 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката
остварена по годишната сметка и
финансиските извештаи за 2013 година

Бр. 08-4812/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
297.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 9 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 10.07.2014 година, донесе

1.Се дава согласност на Одлуката
за
распоредување
на
добивката
остварена по годишната сметка и
финансиските извештаи за 2013 година
број 02-79/4 од 26.02.2014 година,
усвоена од Управниот одбор на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

1.Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работата
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2013 година, усвоен од Управниот одбор
на ова претпријатие со Одлука број 02246/2 од 27.02.2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4811/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2013 година

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2013 година

Бр.07-4812/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………….

Стр.

108
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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 Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Годишната сметка
со
финансов
извештај
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2013 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4813/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................................
298.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 9 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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка со финансов извештај на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2013 година
на
1.Се
дава
согласност
Годишната сметка со финансов извештај
на
ЈП
„Паркиралишта
Струмица“
Струмица за 2013 година, усвоена од
Управниот одбор на ова претпријатие со
Одлука број 02-246/3 од 27.02.2014
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4813/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
11.07.2014 год.
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………..

бр. 11

15.07.2014 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 Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
за периодот од 01.01. до 31.03.2014
година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работата
на
ЈП
„Паркиралишта
Струмица“ Струмица за периодот од
01.01. до 31.03.2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4814/2 Општина Струмица
15.07.2014 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
299.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 9 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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за периодот од
01.01. до 31.03.2014 година
1. Се дава согласност на
Извештајот
за
работата
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
периодот од 01.01. до 31.03.2014 година,
усвоен од Управниот одбор на ова
претпријатие со Одлука број 02-381/2 од
09.05.2014 година.

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4814/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………….
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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 давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2013
година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Извештајот за
работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за 2013 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4815/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
300.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 9 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
на
седницата
општина
Струмица,
одржана на 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2013 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот за работата на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2013 година,
усвоен од Управниот одбор на ова

стр. 109

претпријатие со Одлука број 02-5590/2 од
19.06.2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4815/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………………….
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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 давање
согласност на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2013 година
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Годишната сметка
со
финансов
извештај
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4816/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
.............................
301.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 9 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 10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка со финансов извештај на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2013 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка со финансов извештај

Стр.
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на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2013
година, усвоена од Управниот одбор на
ова претпријатие со Одлука број 022225/4 од 28.02.2014 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4816/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов 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 Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за ставање под
хипотека на објекти
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
ставање под хипотека на објекти, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4817/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
…………………………….
302.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12 и 119/13), член 36 став 1 точка
15 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
ставање под хипотека на објекти
1.Се дава согласност на Одлуката
за ставање под хипотека на објекти број
02-2323/4 од 26.04.2013 година, донесена

бр. 11

15.07.2014 год.

од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4817/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 давање
согласност на Одлуката за отуѓување на
деловни простории
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
отуѓување
на
деловни
простории,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4818/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..................................
303.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12 и 119/13), член 36 став 1 точка
15 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
отуѓување на деловни простории
1.Се дава согласност на Одлуката
за отуѓување на деловни простории број
02-5590/3 од 19.06.2014 година, донесена
од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица.

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4818/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
…………………………
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
весник
на
самоуправа
(„Службен
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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цена за вода за пиење и надоместок за
одведување на отпадни води
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цена за вода за пиење и
надоместок за одведување на отпадни
води, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4819/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.......................................
304.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 15 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
10.07.2014 година, донесе
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Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
висина на цена за вода за пиење и
надоместок за одведување на отпадни
води
1.Се дава согласност на Одлуката
за висина на цена за вода за пиење и
надоместок за одведување на отпадни
води број 02-5590/11 од 19.06.2014
година, донесена од Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4819/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цени на услуги за правни и физички лица
за водовод и канализација
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цени на услуги за правни и
физички лица за водовод и канализација,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4820/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................
305.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 15 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 од
Статутот
на
општина
Струмица
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(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
висина на цени на услуги за правни и
физички лица за водовод и
канализација
1.Се дава согласност на Одлуката
за висина на цени на услуги за правни и
физички лица за водовод и канализација
број 02-5590/12 од 19.06.2014 година,
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4820/1Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цени за издавање на продажни места и
други пазарни услуги
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цени за издавање на продажни
места и други пазарни услуги, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4821/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

бр. 11

15.07.2014 год.

119/13), член 36 став 1 точка 15 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
висина на цени за издавање на
продажни места и други пазарни
услуги
1.Се дава согласност на Одлуката
за висина на цени за издавање на
продажни места и други пазарни услуги
број 02-5590/9 од 19.06.2014 година,
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4821/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
(„Службен
весник
на
самоуправа
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 давање
согласност на Одлуката за ценовник за
хортикултурни услуги за одржување на
јавни зелени површини
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
ценовник за хортикултурни услуги за
одржување на јавни зелени површини,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.

306.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и

Бр. 08-4822/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
..............................

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица
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307.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 15 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
10.07.2014 година, донесе

308.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12 и 119/13), член 36 став 1 точка
15 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
10.07.2014 година, донесе

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
ценовник за хортикултурни услуги за
одржување на јавни зелени површини

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
усогласување со Законот за гробишта
и погребални услуги

1.Се дава согласност на Одлуката
за ценовник за хортикултурни услуги за
одржување на јавни зелени површини
број 02-5590/10 од 19.06.2014 година,
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица.

1.Се дава согласност на Одлуката
за усогласување со Законот за гробишта
и погребални услуги број 02-5590/7 од
19.06.2014
година,
донесена
од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4822/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 давање
согласност на Одлуката за усогласување
со Законот за гробишта и погребални
услуги
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
усогласување со Законот за гробишта и
погребални услуги, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4823/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
......................................

Бр.07-4823/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов 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 Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината и наплата на надоместок за
пристап и користење на комуналната
инфраструктура на гробиштата и
придружните објекти за операторите на
погребални услуги
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комуналната
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти за
операторите на погребални услуги,
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донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2014 година.
Бр. 08-4824/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
309.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 15 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објекти за
операторите на погребални услуги
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на висината и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комуналната
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти за
операторите на погребални услуги број
02-5590/6 од 19.06.2014 година, донесена
од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4824/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов 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

бр. 11

15.07.2014 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината и наплата за доделување на
гробно место
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата за
доделување на гробно место, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2014 година.
Бр. 08-4825/2
Општина Струмица
15.07.2014 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
310.
Врз основа на член 11 од став 1
точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и
119/13), член 36 став 1 точка 15 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
10.07.2014 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината и наплата за
доделување на гробно место
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на висината и наплата за
доделување на гробно место број 025590/5 од 19.06.2014 година, донесена од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4825/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.

15.07.2014 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
39 став 1 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
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2014
година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2014
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2014 година.
Бр.08-4826/2
15.07.2014 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...........................................
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311.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09 и 47/11) 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
10.07.2014 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал
од 2014 година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал од
2014 година.
`
2.Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен на
образец К1, К2 и К3.
3. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-4826/1 Совет на општина Струмица
11.07.2014 год.
Претседател,
Јосиф Христов с.р.
Струмица

Стр.
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бр. 11

15.07.2014 год.

312.
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за
првиот квартал од 2014 година

15.07.2014 год.

бр. 11
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Стр.

118
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бр. 11

15.07.2014 год.

15.07.2014 год.
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Стр.

120

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

15.07.2014 год.

313.
Врз основа на член 25 од Статутот на ЈПЕД “Струмица-гас” Струмица, Управниот
одбор на ЈПЕД “Струмица-гас” Струмица, на седницата одржана на 26.02.2014 година
донесе:
Одлука
за распоредување на добивката остварена по
годишната сметка и финансиските извештаи за 2013
година
Член 1
Нето добивка остварена во 2013 г. во износ од 5.858.343 денари се распоредува на:
Р.б.
1
2.

опис
Законски резерви
пренос на добивка во наредната година
(нераспоредена добивка)
В к у п н о:

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
Општина Струмица.
Бр.02-79/4
Управен одбор
26.02.2014 год.
Претседател,
Струмица
Соња Куртовиќ с.р.
.............................................
314.
Врз основа на член 27 од
Статутот на ЈПКД „Комуналец” Струмица,
Управниот одбор на својата седница
одржана на ден 26.04.2013 година ја
донесе следната
Одлука
за ставање под хипотека на објекти
Да се стави под хипотека од прв
ред на недвижност на објекти на ЈПКД
„Комуналец” Струмица утврдени во
имотен лист бр. 5612 КО Струмица
Хипотеката да се искористи како
гаранција за обезбедување на плаќање
на даночниот долг кој не може да биде
помал од 150 % од висината на
даночниот
долг
чија
наплата
се
обезбедува.
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
општина Струмица.
Бр. 02-2323/4
Управен одбор
26.04.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Киро Кончалиев с.р.
..............................

Износ денари
878.752
4.979.591
5.858.343

315.
Врз основа на член 27 од
Статутот на ЈПКД „Комуналец” Струмица, Управниот одбор на својата
седница одржана на ден 19.06.2014
година ја донесе следната:
Одлука
за отуѓување на деловни простории
Член 1
ЈПКД „Комуналец” Струмица како
сопственик на недвижности деловни
простории утврдени со солемнизација потврда за приватна исправа договор за
соинвеститорство и заедничка градба
ОДУ бр. 563/08, да изврши отуѓување на
деловните простории лоцирани во
приземјето во трговски центар Глобал
Струмица на КП бр. 1648 запишани на
Имотен лист бр. 51248 КО Струмица, со
склучување на договор за купопродажба
со сите правни и физички лица кои имаат
склучени спогодба со Општина Струмица
како
организатор
на
тендерската
постапка.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
општина Струмица.
Бр. 02-5590/3
19.06.2014 год.
Струмица

Управен одбор
Претседател,
Бранко Божинкочев с.р.
..........................

15.07.2014 год.
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Струмица на својата седница одржана на
ден 19.06.2014 година ја донесе следната
316.
Врз основа на член 19 точ.8 од
Законот за јавни претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности ,член 6
од Законот за снабдување со вода за
пиење и одведување на урбани отпадни
води, член 22 точ.8 од Статутот на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, и Методологијата
за утврдување цената на водата за
пиење и одведување на урбани отпадни
води („Сл.весник на РМ“ бр. 107/2005) ,
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
ред.
број

Одлука
за висината на цена за вода за пиење
и надоместок за одведување на
отпадни води
Член 1
Се утврдува висината на цените
за вода за пиење и надоместок за
одведување на отпадни води на
територијата на општина Струмица и
тоа:

единечна мерка
Опис на услугата

Цена на надоместок за вода за пиење
1 За домаќинства ...........................................
м³
2 За сите правни лица . ............................
м³
Цена на надоместок за техничка вода
1 За сите субјекти ..................................
м³
Цена на надоместок за одведување на отпадни води
1 За домаќинства ...................................
м³ искористена вода
2 За сите правни лица ...............................
м³ искористена вода
За правни лица кои не се приклучени на
3
водоснабдителниот систем ............................
м³ искористена вода
Цена за пречистителна станица во с. Куклиш
1 За сите субјекти ......................................
м³ искористена вода
Член 2
Во цените на услугите со ова
одлука не е пресметан данокот за
додадена вредност.
Член 3
Со стапувањето во сила на ова
Одлука престанува да важи Одлуката за
висината на цените за вода за пиење и
надоместок за одведување на отпадни
води на територијата на општина
Струмица бр. 02-6332/5 од 10.12.2009
година.
Член 4
Ова Одлука да се достави до
Советот на општина Струмица за да
истата добие согласност.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 02-5590/11
Управен одбор
19.06.2014 год.
Претседател,
Струмица
Бранко Божинкочев с.р.
.............................

единична
цена без
ДДВ
31.20
43.87
6.85
9.54
14.31
18.60
7,18

317.
Врз основа на член 27 точка 10 од
Статутот на ЈПКД “Комуналец“ Струмица
,
член 27 од Законот за комуналени
дејности („Сл.весник на РМ“ бр.45/97) ,
член 11 од Законот за јавни претпријатија
(„Сл.весник на РМ“ бр 68/95) и
Методологијата за утврдување цената на
водата за пиење и одведување на урбани
отпадни води („Сл.весник на РМ“
бр.107/2005) , Управниот одбор на
јавното претпријатие на
седницата
одржана на ден 19.06.2014 година,
донесе
Одлука
за висина на цени на услуги за правни
и физички лица за водовод и
канализација
Член 1
Се утврдуваат висини на цени на
услуги за правни и физички лица за
водовод и канализација и тоа:

р.бр.

Опис

Монтажа / Демонтажа
1

Куќни водомери

2

-//-

3

ед. мера

ед. цена

на водомери
бр.

1.700,00

3/4”

бр.

2.000,00

-//-

1”

бр.

2.300,00

4

-//-

5/4”

бр.

2.800,00

5

-//-

6/4”

бр.

3.000,00

бр.

3.700,00

6

1/2”

Индустриски водомери

Ф50

7

-//-

Ф80

бр.

5.700,00

8

-//-

Ф100

бр.

7.700,00

9

-//-

Ф150

бр.

10.000,00

10

-//-

Ф200

бр.

13.000,00

бр.

5.000,00

11

Комбинирани индустриски водомери

Ф50-1/2”

12

-//-

Ф80-3/4”

бр.

7.000,00

13

-//-

Ф100-3/4”

бр.

9.000,00

14

-//-

Ф100-1”

бр.

9.000,00

15

-//-

Ф150-5/4”

бр.

12.000,00

Поправка и баждирање на куќни водомери - сервисирање
16

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на
водомер 1/2” и 3/4” со дефект - ПУКНАТО СТАКЛО

бр.

17

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на
водомер 1/2” и 3/4” со дефект - СТОПЕН
МЕХАНИЗАМ

бр.

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на
водомер 1/2” и 3/4” со дефект - ПУКНАТО ТЕЛО на
водомер

бр.

Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на
водомер 1/2” и 3/4” со дефект - ПУКНАТ ЗАТВАРАЧ
НА ТЕЛО на водомер

бр.

Демонтажа, монтажа, проверка на исправност на
водомер по барање на корисникот

бр.

18

19

20

1229,00
1356,00

1526,00

1356,00
805,00

Користење услуги на специјални возила
21

Отпушување на каналска мрежа со специјално возило
за работа под притисок

час.

22

Отпушување на каналска мрежа со специјално
комбинирано возило за работа под притисок и вакум

час.

23

Црпење на фекални води од јами со специјално
возило за работа под вакум

1
полнење/6м3

4000,00
5000,00
3000,00

15.07.2014 год.

24
25

бр. 11
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Отпушување на надворешна каналска мрежа со
рачен и електричен алат

час.

Ангажирање на комбинирана градежна машина

час

стр. 123

1500,00
4000,00

Цените се без ДДВ18%
Член 2
Во цените на услугите со ова
одлука не е пресметан данокот за
додадена вредност.
Член 3
Со стапувањето во сила на ова
одлука престануваат да важат Одлуката
висини на цени на услуги за правни и
физички лица за водовод и канализација
бр.02-3731/11 од 05.07.2010 година.
Член 4
Ова Одлука да се достави до
Советот на општина Струмица за да
добие согласност .
Член 5
Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 02-5590/12
Управен одбор
19.06.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Бранко Божинкочев с.р.

318.
Врз основа на член 22 од
Статутот на ЈПКД “Комуналец” Струмица,
член 24 од Законот за комунални
дејности (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 95/12) и член 11 од
Законот за јавни претпријатија (“Службен
весник
на
Република
Македонија”
бр.38/96, 9/97, 06/02, 40/03, 49/06 и 22/07),
Управниот одбор на јавното претпријатие
на својата седница одржана на ден
19.06.2014 год. ја донесе следната
Одлука
за висина на цени за издавање на
продажни места и други
пазарни услуги
Член 1
Се утврдува висина на цени за
издавање на продажни места и други
пазарни услуги и тоа:

Р.б

Опис
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПАЗАР НА МАЛО “ГРАДСКИ ПАЗАР
Издавање на продажно место тезга по м² за еден месец по договор
изнесува ……………………………………………………..
Резервација на продажно место тезга по м ² за еден месец само во
пазарен ден ……………………………………………………………....
Издавање на продажно место по м ² дневно ……………………………
Наплата на пазришна такса од вредноста на внесените земјоделски
производи во пазарен ден …………………………………………………
Резервација на продажно место за млечни производи за еден
месец само во пазарен ден ……………………………………………….
Издавање на поплочен пазаришен простор на отворено по м²
Издавање на деловен простор по м² за еден месец по договор ...
Издавање на WC по пат на јавно надавање со почетна цена ……….

II . ПАЗАР НА МАЛО “ЧЕШЕЛ”
1.
2.
3.

Износ
денари

Издавање на продажно место тезга од затворен тип-барака, по м ²
за еден месец ……………………………………………………………..
Издавање на пазаришен простор пред барака,по м² за еден месец ..
Издавање на продажно место тезга -покриена,по м² за еден месец .

1.355,96
949,15
101,70
5%
1.016,95
296,61
508,48
15.000,00
цена без
ДДВ
508,48
254,24
389,84

Стр.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Издавање на продажно место тезга - непокриена, по м² за еден
месец ………………………………………………………………………..
Издавање на пазаришен простор -резервација во пазарен ден, по м²
Користење вага за мерење, од едно мерењe ………………………….
Наплата на пазаришна такса
од вредноста на внесените
земјоделските производи, секојдневно ……………………………….
Наплата на пазаришна такса
на внесените производи
(ориз,јајца,мед,кори, пипер,цвеќе,грнчарски производи,земј.метална
стока ),секојдневно ……………………………………………………….
Издавање на WC по пат на јавно надавање со почетна цена

254,24
254,24
29,67
5%
101,70
15.000,00

III. ПАЗАР НА ГОЛЕМО “КВАНТИ ПАЗАР”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Издавање на продажен простор покриен со тврда градба ќебапчилница, по м ² за еден месец …………………………………….
Издавање на продажен простор покриен со тврда градба -пиљара,
по м ² за еден месец ……………………………………………………….
Издавање на продажен простор под настрешница по м ² за еден
месец……………………………………………………………………………
Издавање на WC по пат на јавно надавање со почетна цена ………
Користење вага за мерење, од едно мерење ……………………………
Издавање потврда за купопродажба на стока од кванти пазар ……..
Наплата на пазаришна такса за влез на камион над 5 тона
ден / дневно …………………………………………………………………
Наплата на пазаришна такса за влез на камион до 5 тона
ден/дневно …………………………………………………………………..
Наплата на пазаришна такса за влез на комби - ден/дневно
Наплата на пазаришна такса за влез на трактор со приколка
ден/дневно …………………………………………………………………..
Наплата на пазаришна такса за влез на трактор со корпа
ден/дневно ..........................................................................................
Наплата на пазаришна такса за влез на лека кола со приколка
ден/дневно ……………………………………………………………………
Наплата на пазаришна такса за влез на
запрежно возило
ден/дневно ……………………………………………………………………
Наплата на пазаришна такса за влез на празен камион над 5 тона
ден/дневно
Наплата на пазаришна такса за влез на празен камион до 5 тона
ден/дневно ……………………………………………………………………
Наплата на пазаришна такса за влез на празен комби -ден/дневно
Наплата на пазаришна такса за влез на празен трактор со
приколка ден/дневно ………………………………………………………..
Наплата на пазаришна такса за влез на празен трактор со корпа ден/дневно
Наплата на пазаришна такса за влез на празен лека кола со
приколкa- ден/дневно …………………………………………………….
Наплата на пазаришна такса за влез на празнa лека кола ден/дневно ………………………………………………………………….
Наплата на пазаришна такса за влез на празно запрежно возило
ден/дневно …………………………………………………………………
Месечна влезница за лека кола- ден/месечно
Месечна влезница за комбе и камион - ден/месечно

135,60
135,60
42,38
15.000,00
101,70
50,00
406.78
296.61
254.24
152.55
118.65
.118.65
76.28
101.70
.
101.70
101.70
101.70
50.88
101.70
50.88
50.88
805.09
1355.93

IV. СТОЧНО ПАЗАРИШТЕ
1.
2.
3.

Наплата на пазаришна такса од вредноста на ситен добиток
внесените жива стока, секојдневно
едар добиток
Мерење на колска вага, за едно мерење.............................................
Влез на живина од парче ......................................................................

50,80
101,70
101,70
21,19

15.07.2014 год.
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V.ПАЗАР НА МАЛО “КАНТОН
1.
2.
3.

Издавање на продажно место тезга -покриена,по м² за еден месец
Издавање на продажно место тезга-непокриена,по м² за еден месец
Издавање на пазаришен простор-резервација во пазарен ден, по м2

389,84
254,24
254,24

Член 2

Член 5

Во цените на услугите со ова
Одлука не е пресметан данокот за
додадена вредност.

Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Член 3
Бр. 02-5590/9
Управен одбор
19.06.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Бранко Божинкочев с.р.
..........................................

Со стапувањето во сила на ова
одлука престануваат да важат Одлуките
за висина на цена за издавање на
продажни места и други пазарни услуги
бр.02-6527/5 од 07.10.2010 год, бр. 026332/9 од 10.12.2009 год, бр. 02-2110/3 од
22.03.2012 год и бр.02-1752/2 од
13.06.2006 година.

319.
Врз основа на член 27 точ.10 од
Статутот на ЈПКД “Комуналец” Струмица,
член 24 од Законот за комунални
дејности (“Службен весник на Република
Македонија” бр бр.95/12) и член 11 од
Законот за јавни претпријатија (“Службен
весник на Република Македонија” бр.
38/96, 9/97, 06/02, 40/03, 49/06 и 22/07),
Управниот одбор на јавното претпријатие
на својата седница одржана на ден
19.06.2014 година ја донесе следната

Член 4
Ова Одлука да се достави до
Советот на општина Струмица за да
истата добие согласност .

Одлука
за ценовник за хортикултурни услуги за одржување на јавни зелени површини
Член1
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ВИД ОПЕРАЦИЈА
Гребулање на тревата пред маш.к
Машинско косење на тревата
Собирање на искосената трева
Припрема на цв. површини
Садење на сезонско цвеке
Прашење на сезонско цвеке
Кроење на жива ограда
Окопување на жива ограда
Окопување на грмушки
Кроење на грмушки и дрва
Окопување на ружи
Кроење на ружи
Собирање на лист со износ
Заливање на зелени површини
Заливање на зел.повр. со цистерна
Сечење на ивици по стази

Мерна
единица
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
бр
бр
бр
бр
м2
м2
м2
м2

Цена во
денари
0.60
1.60
1.20
64.00
18.00
45.00
220.00
35.00
45.00
110.00
37.00
18.00
3.80
0.95
4.10
7.70
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

бр. 11

Собирање на отпад со износ
Метење на стази
Прихранување на трвни површини
Расад сезонско цвеке
Вода потрошена за заливање
Одржување на дрвореди
Копање на дупки за садници
Заштита на палми
Стругање нап левел по патеките
Кадрони за 1 клупа со штрафови
Одржување на метални делови од урбана опрема –
27
прва рака
Одржување на метални делови од урбана опрема –
28
втора рака
29
Рачен ископ наземја
30
Рачно затрупување на ров со материјал од ископ
00,0031 Утовар и транспорт на вишок земја град. шут и сл.
Машински ископ на хумусдо 20см. со транспорт до
32
50м
Набавка транспорт, вградување на шлунак за
33
затрупување на каналски ров.
Бетонирање конструкции со МБ20 без оплати со
рачно вградување на бетон
34
35
Бетонирање со оплати
36
Дотур на плодна земја со резистирање
37
Машинско косење со тример
Член 2
Во цените на услугите со ова
одлука не е пресметан данокот за
додадена вредност.
Член 3
Со стапувањето во сила на ова
одлука престануваат да важи Ценовникот
за хортикултурни услуги и одржување на
јавни зелени површини.
Член 4
Ова Одлука да се достави до
Советот на општина Струмица за да се
добие согласност од истата .
Член 5
Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 02-5590/10
Управен одбор
19.06.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Бранко Божинкочев с.р.
............................................
320.
рз основа на член 17 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точ.10 од Статутот на ЈПКД ,,Комуналец”
Струмица, Управниот одбор на ЈПКД
,,Комунлец ,, Струмица на својата

15.07.2014 год.

м2
м2
м2
бр
м3
бр.
бр
бр
м2

0.03
0.20
2.00
22.00
4.00
190.00
133.00
320.00
7.81
1600.00

м2

175.00

М2
м3
м3
м3

320.00
450,00
180,00
100,00

м3

80,00

м3

650,00

м3
м3
м3
м2

4000,00
5000,00
590,00
2,50

седница одржана на ден 19.06.2014 год.
ја донесе следната
Одлука
за усогласување со Законот за
гробишта и погребални услуги
Член 1
Одлуката за висина за превоз на
опрема и покоен бр.02-3731/8 од
05.07.2010
година
се
укинува
и
престанува да важи.
Член 2
Одлуката за висина на цени во
градските
гробишта-Струмица
бр.023731/9 од 05.07.2010 година се укинува и
престанува да важи.
Член 3
Одлуката за висина на цени во
градските гробишта по барање на
странката бр.02-3731/10 од 05.07.2010
година се укинува и престанува да важи.
Член 4
Одлуката за висина на цена на
погребна
опрема
бр.02-3731/7
од
05.07.2010
година
се
укинува
и
престанува да важи.

15.07.2014 год.
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Член 5
Одлуката за отстапување на
надомест за погреб на покоен бр.021234/2 од 29.03.2011 година се укинува и
престанува да важи.
Член 7
Одлука за висина на цена на
солидарен погреб и погребна опрема
бр.02-1896/19 од 20.07.2004 година се
укинува и престанува да важи.
Член 8
Одлука за усогласување на цена
на солидарен погреб и погребна опрема
бр.02-4859/4 од 14.12.2007 година се
укинува и престанува да важи.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
Општина Струмица.
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Врз основа на член 19 точ.8 од
Законот за јавни претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности ,член
17 точ (1) алинеја. 8 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точ.10 од Статутот на ЈПКД ,,Комуналец”
Струмица, Управниот одбор на ЈПКД
,,Комуналец”, Струмица на својата
седница одржана на ден 19.06.2014 год.
ја донесе следната
Одлука
за утврдување на висина и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објекти за
операторите на погребални услуги
Член 1

Бр. 02-5590/7
Управен одбор
19.06.2014 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Бранко Божинкочев с.р.
321.
ред.
Број

Се утврдува висината и наплата
на надоместок за пристап и користење на
комуналната
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти за
операторите на погребални услуги и тоа:.
единечна единична
мерка
цена без
ДДВ

Опис на услугата

Пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата
и придружните објекти

3
4
5
6
7
8

Користење на мртовечница со ладилник од 0 до 24
часа
Користење на мртовечница со ладилник
за секој
започнати наредни 24 часа ..............................................
Користење простор за припреме на покоен .........................
Користење простор за излагање на покоен на одар......
Користење просторија за обдукција .......................................
Користење просторија за помен .........................................
Користење лафет-количка за погреб ..................................
Влез на операторот на погребални услуги во гробишта .....

9

Влез на каменорезачите

1
2

Член 2
Со стапувањето во сила на оваа
Одлука прстанува да важи Одлуката за
утврдување висината и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комунална
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти бр. 023731/3 од 05.07.2010 година , Одлуката за
измена и дополнување на Одлуката за
утврдување висината и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комунална
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти бр.02-

погреб

2000,00

погреб
погреб
час
погреб
помен
погреб
погреб
1-3 часа
секој
нареден час

1500,00
500,00
500,00
2000,00
1000,00
200,00
2.000,00
1.800,00
600,00

6527/4 од 07.10.2011 година и Одлуката
за утврдување висината и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комунална
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти од
страна на каменорезачите бр.02-3731/6
од 05.07.2010 година
Член 3
Оваа Одлука за
висината и
наплата на надоместок за пристап и
користење
на
комуналната
инфраструктура
на
гробиштата
и
придружните објекти за операторите на
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погребални услуги влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
Општина Струмица.
Бр. 02-5590/6
Управен одбор
19.06.2014 год.
Претседател,
Струмица
Бранко Божинкочев с.р.
............... .......

бр. 11

15.07.2014 год.

322.
Врз основа на член 19 точ.8 од
Законот за јавни Претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности ,член
17 точ (1) алинеја. 9 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точ.10 од Статутот на ЈПКД ,,Комуналец”
Струмица, Управниот одбор на ЈПКД
,,Комуналец”
Струмица
на
својата
седница одржана на ден 19.06.2014 год.
ја донесе следната

Одлука
за утврдување на висина и наплата за доделување на
гробно место
Член 1
Се утврдува висината и наплата на надоместок за доделување на гробно место и
тоа .
ред.
број

Опис на услугата

единечна единична
мерка
цена без
ДДВ

Доделување на гробно место
Реон 1:
1
блок 1 , блок 2, блок 3 ,блок 01а (алеа 1 и 2 ), блок 01б
(алеа 1 и 2 )
Реон 2:
2
блок 4 , блок 6 и блок 01 а (алеа 3 и 4 )
Реон 3:
3
блок 7
Реон 4:
3
блок 5 ,алеа на заслужни граѓани
Реон 4:
4
блок 5 ,алеа 6
Надоместок за доделување употреба на старо гробно
место
5
со отстапување на трети лица преку нотар и внесување
во евиденцијата на нов корисник
Надоместок за обележување и изработка на протокол за
6
регулациона, градежна и нивелациона линија
7
Одобрение за погреб

гробно
место
гробно
место
гробно
место
гробно
место
гробно
место
гробно
место
гробно
место
погреб

18.000,00
12.000,00
6.000,00
35.000,00
60.000,00
1.000,00

1.950,00
200,00

Член 2
Член 3
Со стапувањето во сила на оваа
одлука престанува да важи Одлуката за
Оваа Одлука за утврдување на
утврдување висина и наплата на
висината и наплата на надоместок за
надоместок за доделување на гробно
доделување на гробно место влегува во
место бр02-3731/4 од 05.07..2010 година
сила по добивањето согласност од
и Одлуката за утврдување на висина и
Советот на Општина Струмица.
наплата на надоместок за обележување
и
изработка
на
протокол
за
Бр. 02-5590/5
Управен одбор
регулациона,градежна и нивелациона
19.06.2014 год.
Претседател,
Бранко Божинкочев с.р.
линија со определување на површина за
Струмица
изградба на гробно место и гроб бр023731/2 од 07.10.2010 година.
________________________________________
_____________________________

