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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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритет и сопствено учество на
проект за “Атмосферски канал во село
Габрово- Општина Струмица “
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритет и сопствено
учество на проект за “Атмосферски канал
во село Габрово- Општина Струмица“,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
27.02..2019 година.
Бр.09-1596/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
27.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
27.02.2019 година, донесе
Одлука
за утврдување на приоритет и
сопствено учество на проект за
“Атмосферски канал во село ГабровоОпштина Струмица “
Член 1
Се
утврдува
приоритет
и
сопствено
учество
на
проект
за
“Атмосферски канал во село ГабровоОпштина Струмица“, населено место
Габрово, Општина Струмица.

бр. 4

28.02.2019 год.

Член 2
Со
утврдениот
приоритет
и
сопствено
учество
на
Проект
за
“Атмосферски канал во село ГабровоОпштина Струмица“ ќе се аплицира на
Јавниот повик за прибирање на предлог
проекти за развој на подрачјата со
специфични развојни потреби и за развој
на селата за 2019 објавен врз основа на
член 35 став 1 и член 36 став 1 од Законот
за
рамномерен
регионален
развој
(Службен весник на Република Македонија
бр.63/07, 187/13 и 43/14) од страна на
Биро за регионален развој.
Член 3
Носител на проектот е Општина
Струмица, дел од средствата (5 %) за
реализација на овој проект се сопствено
учество и се предвидени во Буџетот на
Општина Струмица за 2019, со износ од
78.058,oo денари со ДДВ.
Другиот дел (95 %) од вкупната
вредност на проектот се средства
обезбедени од Биро за регионален развој
за 2019 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-1596/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритет и сопствено учество на
Проект за “Фаза 2 на Улица со шеталиште
во село Градско Балдовци – Електрична
инсталација и опрема “
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритет и сопствено

28.02.2019 год.

бр. 4

учество на проект за “Фаза 2 на Улица со
шеталиште во село Градско Балдовци –
Електрична инсталација и опрема “,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
27.02..2019 година.
Бр.09-1597/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
28.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
27.02.2019 година, донесе
Одлука
за утврдување на приоритет и
сопствено учество на Проект за “Фаза 2
на Улица со шеталиште во село Градско
Балдовци – Електрична инсталација и
опрема “
Член 1
Се
утврдува
приоритет
и
сопствено учество на проект за “Фаза 2 на
Улица со шеталиште во село Градско
Балдовци – Електрична инсталација и
опрема“,
населено
место
Градско
Балдовци, Општина Струмица.
Член 2
Со
утврдениот
приоритет
и
сопствено учество на Проект за “Фаза 2 на
Улица со шеталиште во село Градско
Балдовци – Електрична инсталација и
опрема “ ќе се аплицира на Јавниот повик
за прибирање на предлог проекти за
развој на подрачјата со специфични
развојни потреби и за развој на селата за
2019 објавен врз основа на член 35 став 1
и член 36 став 1 од Законот за
рамномерен регионален развој (Службен
весник на Република Македонија бр.63/07,
187/13 и 43/14) од страна на Биро за
регионален развој.
Член 3
Носител на проектот е Општина
Струмица, дел од средствата (50%) за
реализација на овој проект се сопствено
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учество и се предвидени во Буџетот на
Општина Струмица за 2019, со износ од
1.266.694,5 денари со ДДВ.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-1597/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за усвојување
на Анексот кон Согодбата за начинот и
условите за заедничко организирање на
извршувањето на линискиот превоз на
патници за општините Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село
Се
објавува
Одлуката
за
усвојување на Анексот кон Согодбата за
начинот
и
условите
за
заедничко
организирање
на
извршувањето
на
линискиот превоз на патници за општините
Струмица, Босилово, Василево и Ново
Село, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
27.02.2019 година.
Бр.09-1598/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
29.
Врз основа на член 22 и член 23 од
Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09,
83/10, 140/10 17/11 53/11 6/12, 23/13 120/13
163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15,
97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16,
64/18, 140/18 и 163/18) и член 20 став 1
точка 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Советот на општина
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Струмица, на седницата
27.02.2019 година, донесе:

одржана

на

Одлука
за усвојување на Анексот кон Согодбата
за начинот и условите за заедничко
организирање на извршувањето на
линискиот превоз на патници за
општините Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село
Член 1
Се усвојува Анексот кон Согодбата
за начинот и условите за заедничко
организирање
на
извршувањето
на
линијскиот превоз
на патници за
општините Струмица, Босилово, Василево
и Ново Село бр. 09-9015/1 од 05.11.2018
година.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на
општина Струмица, во името на Општина
Струмица, да го потпише Анексот кон
Согодбата за начинот и условите за
заедничко организирање на извршувањето
на линискиот превоз
на патници за
општините Струмица, Босилово, Василево
и Ново Село.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“
Бр.08-1598/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
определување на места за истакнување
плакати за Претседателски избори - 2019
година, во Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
определување на места за истакнување
плакати за Претседателски избори - 2019
година, во Општина Струмица, донесена

бр. 4

28.02.2019 год.

на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.02.2019 година.
Бр.09-1600/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
30.
Врз основа на член 78 и 78-а од
Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15,
35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17,
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и
27/19) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
27.02.2019 година, донесе:
Одлука
за определување на места за
истакнување плакати за
Претседателски избори - 2019 година,
во Општина Струмица
Член 1
За
истакнување
плакати за
Претседателски избори - 2019 година, при
што првиот круг е закажан за 21 април
2019 година, а вториот за 5 мај 2019
година, а се со цел консултирање на
граѓаните на целата територија на
Република Македонија, во Општина
Срумица, се
определуваат следните
места:
-

-

На
раскрсницата
на бул. Гоце
Делчев“ со ул. “Балканска” ;
На ул. „Ленинова” на просторот од Дом
на пензионерите до раскрсницата со
ул. „Цветан Димов”.
На ул. „Климент Охридски” од пресекот
со ул. „Братство Единство”
до
зградата
на
новата
автобуска
станица”.

Член 2
Плакати во населените места
можат да се поставуваат на објектите во
сопственост на Општина Струмица.
Член 3
Плакати можат да се истакнуваат и
на станбени и други приватни објекти со
претходна согласност од сопственикот на
објектот, како со закуп на простор на
рекламни паноа и билборди согласно
Изборниот законик.

28.02.2019 год.

бр. 4

Член 4
Не е дозволено истакнување на
плакати од кампањата на објекти, каде
што се наоѓа гласачкото место, или
просторијата каде што се спроведува
гласањето.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”
Бр.08-1600/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за Блок 10,
УЕ 6, Струимца, плански опфат помеѓу
улици “1“, “3“, “4“ и “Гоце Делчев“, Општина
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Детален урбанистички
план за Блок 10, УЕ 6, Струимца, плански
опфат помеѓу улици “1“, “3“, “4“ и “Гоце
Делчев“, Општина Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 27.02.2019 година.
Бр.09-1601/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................................
31.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.02.2019 година,
донесе
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Одлука
за донесување на Детален
урбанистички план за Блок 10, УЕ 6,
Струимца, плански опфат помеѓу улици
“1“, “3“, “4“ и “Гоце Делчев“, Општина
Струмица,
Член 1
Се донесува Детален урбанистички
план за Блок 10, УЕ 6, Струимца, плански
опфат помеѓу улици “1“, “3“, “4“ и “Гоце
Делчев“, Општина Струмица,
.Член 2
Деталниот урбанистички план за
Блок 10, УЕ 6, Струмица, плански опфат
помеѓу улици “1“, “3“, “4“ и “Гоце Делчев“,
Општина Струмица, плански период 2013 2018 година, е со површина од 28,73 ха и
со граничен опфат:
Од југ со оската на магистрална улица
“Гоце Делчев“, дел од магистралнен
пат М6;
- Од север со оска на улица бр. “4“;
- Од исток со оска на улица бр. “1“, и
- Од запад со оска на улица бр. “3“.
Член 3
Деталниот урбанистички план за
Блок 10, УЕ 6, Струмица, плански опфат
помеѓу улици “1“, “3“, “4“ и “Гоце Делчев“,
Општина Струмица, плански период 2013 2018 година, е изработен од „СТАН АРТ“
ДООЕЛ Куманово со техн. број 03.0104/120 од јануари 2019.
Член 4
Деталниот урбанистички план за
Блок 10, УЕ 6, Струмица, плански опфат
помеѓу улици “1“, “3“, “4“ и “Гоце Делчев“,
Општина Струмица, плански период 2013 2018 година, се заверува со потпис и печат
на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
-

Бр.08-1601/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
2573 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
2573 КО Банско, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 27.02.2019 година.
Бр. 09-1602/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
32.
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, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.02.2019 година,
донесе:
О длука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за проширување на плански опфат за
КП бр. 2573 КО Банско
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. 2573 КО Банско, во сопственост на
лицето Неџип Исков.
Објектот на КП бр.2573 КО Банско,
според УПС за с.Банско. се наоѓа вон
градежниот
опфат,
на
земјиште
сопственост на Р.М. (КП бр.2573).

бр. 4

28.02.2019 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-1602/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
.....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 693 КО Рич
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
693 КО Рич, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 27.02.2019 година.
Бр. 09-1603/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
33.
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, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17),
член 2 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13,
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.02.2019 година,
донесе:

28.02.2019 год.

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

стр. 7

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за проширување на плански опфат за
КП бр. 693 КО Рич

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2019 година

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. 693
КО Рич, во сопственост на лицето Борче
Иљачев.
Објектот на КП бр.693 КО Рич,
според УПС за с.Рич. се наоѓа вон
градежниот
опфат,
на
земјиште
сопственост на лицето Гоцев Васил и Р.М.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.

Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 27.02.2019
година.

Бр.08-1603/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Бр.09-1604/2
Општина Струмица
27.02.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
34.
Врз основа на член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.02.2019 година,
донесе
Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2019 година
1. Во Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2019 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр.
20/18),
се
врши
следното
дополнување:

Во глава IV
Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на
просторот вон планските опфати
Во табелата по реден број 25 се додава
Ред.бр.

26

објект
ЛУПД за КП бр. 2907, КО Вељуса вон г.р., која парцела
е опкружена од:
- од источна страна со КП бр. 5925, јавни пат, КО
Вељуса вон г.р.;
- од западна страна со КП бр. 2908 и КП бр. 3201, КО
Вељуса вон г.р.,
- од северна страна со КП бр. 2905 и КП бр. 2906, КО
Вељуса вон г.р. и
- од јужната страна со КП бр. 3202, КП бр. 3209, КП бр.
3210 и КП бр. 3211 КО Вељуса вон г.р.

Износ денари

Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1604/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.07.2018 до 31.12.2018
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување
на
Информацијата
за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.07.2018 до 31.12.2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
27.02.2019 година.
Бр.09-1605/2
27.02.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

35.
Врз основа на член 25 ст.1 од
Законот за полиција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09,
145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16, 120/16,
21/18 и 64/18), 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 27.02.2019 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за периодот од 01.07.2018 до
31.12.2018 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.07.2018 до 31.12.2018
година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1605/1 Совет на општина Струмица
27.02.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

__________________________________________________________
______________________________

