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Slu`ben glasnik na op{tina Strumica

138.
Vrz osnova na ~len 26 stav 8 od
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko
planirawe (“Sl.vesnik na RM ” broj 24/08
– pre~isten tekst) i ~len 39 od Statutot
na op{tina Strumica (“Sl.glasnik na
op{tina Strumica” broj 5/06–pre~isten
tekst), Gradona~alnikot na op{tina
Strumica, donese
R e { e n i e
za organizirawe na javna anketa po
Predlog- urbanisti~kiot plan von
naselenite mesta Kukli{ i Svidovica
– Op{tina Strumica
1. Se organizira javna anketa po
Predlog-urbanisti~ki
plan
von
naselenite mesta: Kukli{ i Svidovica –
Op{tina Strumica, so povr{ina od 25 ha
i toa :
Na lokacija pokraj regionalniot
pat pome|u naselenite mesta: Kukli{ i
Svidovica ”
2. Re{enieto za organizirawe na
javnata anketa }e bide objaveno na
oglasnata tabla na Op{tina Strumica,
Sektorot za uranizam i komunalni raboti
, VEB stranicata na Op{tina Strumica,
“Slu`ben glasnik na op{tina Strumica” i
sredstvata za javno informirawe.
3. Javnata anketa }e trae 10
rabotni denovi od objavuvaweto na
Re{enieto, odnosno od 24.12. 2008
godina do 09.01. 2009 godina.
4. Predlog–urbanisti~kiot plan
von
naselenite
mesta:
Kukli{
i
Svidovica – op{tina Strumica, }e bide
izlo`en vo prostoriite na Sektorot za
urbanizam
i
komunalni
raboti
ul.“Leninova” vo soba broj 3.
5. Zainteresiranite gra|ani i
pravni lica vo predvideniot rok na
anketni listovi }e mo`at da gi dadat
svoite zabele{ki.
6. Ova re{enie vleguva vo sila od
denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
“Sl.glasnik na op{tina Strumica”.
Broj 08-6806/1
Gradona~alnik
22.12.2008 god. na op{tina Strumica
Strumica
Zoran Zaev s.r.
…………….

139.
Vrz osnova na ~len 26 stav 8 od
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko
planirawe (“Sl. vesnik na RM” broj 24/08 pre~isten tekst) i ~len 39 od Statutot na
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op{tina Strumica (“Sl. glasnik na
op{tina Strumica” broj 5/06 – pre~isten
tekst), Gradona~alnikot na op{tina
Strumica, donese
Re{enie
za organizirawe na javna prezen-tacija
po Predlog–urbanisti~kiot plan von
naselenite mesta: Kukli{ i Svidovica
– Op{tina Strumica
1. Se
organizira
javna
prezentacija po Predlog–urbanisti~kiot
plan
von naseleni mesta Kukli{ i
Svidovica – Op{tina
Strumica, so
povr{ina od 25 ha i toa :
- Na lokacija pokraj regionalniot
pat pome|u naselenite mesta: Kukli{ i
Svidovica .
2. Re{enieto za organizirawe
javna prezentacija }e bide objaveno na
oglasnata tabla na Op{tina Strumica,
Sektorot za uranizam i komunalni raboti
, VEB stranicata na Op{tina Strumica,
“Slu`ben glasnik na op{tina Strumica” i
sredstvata za javno informirawe .
3. Javnata prezentacija }e se
odr`i na den 09.01.2009 godina vo 12,oo
~asot vo prostoriite na Dom na ARM
Strumica.
4. Ova re{enie vleguva vo sila so
denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
“Sl. glasnik na op{tina Strumica”.
Broj.08- 6807/1
Gradona~alnik
22.08 .2008 god. na op{tina Strumica
Strumica
Zoran Zaev s.r.
……………………….

140.
Vrz osnova na ~len 24 to~ka 6 od
Zakonot za prostorno i urbanisti~ko
planirawe (“Sl. vesnik na RM” 24/08 –
pre~isten tekst) i ~len 39 od Statutot na
op{tina Strumica (“Sl. glasnik na
op{tina Strumica” broj 5/06) – pre~isten
tekst), Gradona~alnikot na op{tina
Strumica, donese
Re{enie
za imenuvawe na Komisija za
sproveduvawe na javna prezentacija i
javna anketa po Predlog–
urbanisti~kiot plan von naselenite
mesta Kukli{ i Svidovica – Op{tina
Strumica
1. Za ~lenovi vo Komisijata za
sproveduvawe na javnata prezentacija i
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II.

javnata aketa po Predlog–urbanisti~kiot
plan von naselenite mesta Kukli{ i
Svidovica – Op{tina
Strumica gi
imenuvam:
- Stojan Dinev – Rakovoditel na
Sektorot za urbanizam i
komunalni
raboti .
- Ilija [alev – pretstavnik na
izgotvuva~ot na Nacrt – planot;
- Aleksandar Cicimov – diplomiran
arhitekt nadvore{en ~len.
2. Se zadol`uva Komisijata da ja
sprovede javnata prezentacija na den
09.01.2009 godina so po~etok vo 12,oo
~asot vo prostoriite na Dom na ARM –
Strumica, a javnata anketa vo rok od 10
rabotni dena od denot na objavuvaweto na
Re{enijata za organizirawe javna anketa.
3. Ova re{enie vleguva vo sila so
denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
“Sl. glasnik na op{tina Strumica”.

Годишната награда на општина
Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици” за 2008 година како
признание на Општина Струмица за
посебни остварувања се доделува на:
1. Билјана Серафимова, за врвни
спорски резултати во алпинизмот и
спорското качување.
2. Фудбалски клуб “Бeласица” од
Струмица (пионери-генерации 93/94) за
врвни достигнување
во фудбалскиот
спорт.
3. Професор
доцент маестро
Васил Атанасов, за особени остварувања
во областа на музичката дејност.
4.
Госпоѓа
Софија
Гогова
Врчаковска, за посебни остварувања во
областа на драмската уметност.
5.Професор д-р Драги Ѓоргиев, за
значаен придонес во истражувањето на
историјата, културата и традициите
на
Струмица.
6. Професор д-р Митко Панов, за
значаен придонес во истражувањето на
историјата, културата и традициите
на
Струмица.
7.
Професор
д-р
Марија
Пандевска, за значаен придонес во
истражувањето на историјата, културата и
традициите на Струмица.
8. Слаткарница “Бисер” од
Струмица, за особен придонес во областа
на занаетчиството.
9.Рафинерија за масло “Ал
Макс” од Струмица , за десет годишниот
јубилеј и посебни остварувања во
стопанството.
10. Дијаконија Македонија „Мис
Стон Центар“
Струмица, за особен
придонес во областа на хуманитарносоцијалните дејности.

Broj 08-6808/1
Gradona~alnik
22.12.2008 god. na op{tina Strumica
Strumica
Zoran Zaev s.r.
..............................

141.
Врз основа на член член 10 од
Статутот на општина Струмица- пречистен
текст („ Сл. гласник на општина Струмица“
бр. 5/06) и членовите 2, 4 и 37 од
Правилникот за начинот, условите и
постапката за доделување на годишна
општинска награда „ Свети петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици“(„ Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 19/07),
Комисијата за општествени дејности при
Советот
на
општина
Струмица
на
седницата одржана на 04.12.2008 година,
донесе
О д л у к а
за доделување на наградата “Свети
Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2008
година и Годишна награда на општина
Струмица “Свети Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици” за
2008 година
I
Како општествено признание за
вонредно значајни остварувања од посебен
интерес на Општина Струмица и Република
Македонија, се доделува наградата “Свети
Петнаесет
Тивериополски
Свештеномаченици” за животно дело во 2008 година,
посхумно на:
Професор
доктор Петар
Миљковиќ Пепек ,

br. 15

III.

-

Наградата за животно дело се
состои од диплома, плаkета и парични
средства во износ од четири просечни нето
плати исплатени во Република Македонија
во претходната година
Наградата на физички лица се
состои од диплома, плаkета и парични
средства во износ од една нето плати
исплатени во Република Македонија во
претходната година
Наградата на правни лица се
состои од диплома и плаќета.

Str.
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IV.
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во „
Сл. гласник на општина Струмица“.

- Со втора награда се наградува:
Ивана Рендевска- ученичка во Основното
училиште “Сандо Масев” од Струмица

Бр.07-5711/2 Коми. за општеств. дејности
04.12.2008год.
Претседател,
С т р у м и ц а Слободанка Триводалиева

- Со трета награда се наградува:
Вања Кирова - ученичка во ОУ “Сандо
Масев” од Струмица

141.
Комисијата
за
општествени
дејности, при Советот на општина
Струмица, на предлог од Комисијата за
прочит на лититературните творби од
01.12.2008 година , на ден 04.12.2008
година, донесе
Одлука
за доделување награди по
распишаниот награден конкурс за
литературно - поетски состав, посветен
на градот Струмица
Член 1
Наградите се доделуваат во три категории
и тоа:
Прва категорија – ученици во
основните училишта;
Втора категорија – ученици
во
средните училишта и
Трета категорија – граѓани(возрасни
автори).
Наградите во првата и втората
категорија се
материјални во книги, а
наградите во трета категорија се парични и
тоа:
Прва награда во третата категорија
6000 денари
Втора
награда
во
третата
категорија 4000 денаи и
Трета награда во третата категорија
2000 денари.
Во категоријата – ученици од
основните
училишта
се
наградуваат
литературно-поетските состави со една
прва, една втора и една трета награда и
тоа:
-
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II
Во категоријата – ученици од
средните училишта не се доделува прва
награда , а се наградуваат литературнопоетските состави со втора и со трета
награда и тоа:
Со втора награда:
Боркица
Трајковска - ученичка во СОУ “Јане
Сандански” – Струмица
Со трета
награда: Николина
Козарева - ученичка во СОУ “Јане
Сандански” – Струмица
III
Во категоријата “возрасни автори”
не се доделуват прва и трета награда, а се
доделуваат две втори награди и тоа:
Со втора награда во износ од 4000
денари
се наградува
литературнопоетскиот состав на Катица Мицева од
Струмица;
Со втора награда во износ од 4000
денари
се наградува
литературнопоетскитскиот
состав на Вања Изова
Велева.
Член 2
Наградите да се врачат на
свечената седница на Советот на општина
Струмица на 11 декември 2008 година
Член 3
Одлуката стапува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во “Сл.
гласник на општина Струмица” .
Бр.07-5478/2 Коми. за општеств. дејности
04.12.2008год.
Претседател,
С т р у м и ц а Слободанка Триводалиева

Со прва награда се наградува:
Ѓорги Трајков ученик од
ОУ ”Видое
Подгорец” од Струмица;
________________________________________________
_________________________________

