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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување признание „Почесен
граѓанин на општина Струмица

Правилникот
за
дополнување
на
Правилникот за начинот, условите и
постапката за доделување на Годишна
општинска награда – „Св. Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици“ („Сл.
гласник на општина Струмица“ број
23/09), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 30.11.2009 година,
донесе
О д л у к а
за доделување признание „Почесен
граѓанин на општина Струмица“
Член 1

1. Се објавува Одлуката за
доделување
признание
„Почесен
граѓанин
на
општина
Струмица“,
донесенa на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.

Признанието „Почесен граѓанин
на општина Струмица“ се доделува на
професор доктор Ричард Хирш од Акрон
Универзитетот од Охајо - САД за особен
придонес за развојот на здравството во
општина Струмица.

Бр. 08-7100/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................

Член 2

341.
Врз основа на член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06) и член 39-a од

Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7100/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................
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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), 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 30.11.2009 година.
Бр. 08-7120/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................

342.
Врз основа на член 53 од Законот
за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ број 5/02) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Советот на општина Струица на
седницатa одржана на 30.11.2009 година,
донесе
О д л у к а
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
кои тој или неговиот брачен другар, деца
или роднини до втор степен странична
линија има финансиски или друг личен
интерес, се избира:
Јосиф Христов - член на Советот
на општина Струмица .
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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
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7120/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
потврдување на статусот и својството
член на ЗЕЛС на општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за
потврдување на статусот и својството
член на ЗЕЛС на општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.
Бр. 08-7111/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................

343.
Врз основа на член 15 и член 81
став 2 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник
на општина Струмица“ број 5/06), Советот
на опшина Струмица на седницата
одржана на 30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за потврдување на статусот и
својството член на ЗЕЛС на општина
Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се потврдува
статусот и својството на член во
Здружението на општините „Заедница на
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единиците на локалната самуправа на
Република Македонија – ЗЕЛС“ на
Општина Струмица.
Оваа Одлука се донесува заради
упис на Здружението на општините
„Заедница на единиците на локалната
самоуправа на Република Македонија –
ЗЕЛС“ (понатму во текстот само како
ЗЕЛС) во Ценралниот регистар на
Република Македонија во согласност со
Законот.
Член 2
Општина Струмица и понатаму го
продолжува својството член на ЗЕЛС под
условите утврдени со Статутот и другите
акти со кои се утврдува организацијата и
делокругот на работа на Здружението на
општините „Заедница на единиците на
локалната самоуправа на Република
Македонија – ЗЕЛС“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7111/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за одземање
на надлежност на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за вршење на погребални
услуги
1. Се објавува Одлуката за
одземање на надлежност на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за вршење на
погребални
услуги,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7119/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

344.
Врз основа на член 4 од Законот
за гробишта и погребални услуги („Сл.
весник на РМ“ број 86/08) и член 20 став 1
точка 22 од Статутот на општина
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Струмица“ – пречистен текст („Сл.
гласник на општина Струмица“ број 5/06),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 30.11.2009 година,
донесе
О д л у к а
за одземање на надлежноста на ЈПКД
„Комуналец” Струмица за вршење на
погребални услуги
Член 1
Со оваа Одлука
се одзема
надлелжноста на ЈПКД „Комуналец”
Струмица, за вршење на погребални
услуги на градските гробишта во
Струмица.
Член 2
Се задолжува ЈПКД „Комуналец”
Струмица во рок од три месеци од денот
на стапување во сила на оваа Одлука да
го усогласи Статутот и другите акти на
претпријатието согласно
Законот
за
гробишта и погребални услуги (Сл. весник
на РМ бр. 86/08).
Член 3
Се задолжува ЈПКД „Комуналец”
Струмица, да продолжи да врши
погребални услуги
до изборот на
Оператор на погребални услуги за
градските гробишта во Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”,
а ќе се применува по изборот на
Оператор на погребални услуги за
градските гробишта во Струмица.
Бр.07-7119/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
на Иницијативата за меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален
систем за управување со цврст отпад во
Југоисточниот плански регион
1. Се објавува Одлуката за
прифаќање
на
Иницијативата
за
меѓуопштинска соработка за воспос-
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тавување на регионален систем за
управување
со
цврст
отпад
во
Југоисточниот плански регион, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7101/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................

345.
Врз основа на член 6 од Законот
за меѓуопштинска соработка („Сл. весник
на РМ“ број 79/09), член 22 од Законот за
управување со отпад („Сл. весник на РМ“
број 68/04, 71/07, 102/08 и 143/08), член
14 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за прифаќање на Иницијативата за
меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за
управување со цврст отпад во
Југоисточниот плански регион
Член 1
Се прифаќа Иницијативата за
меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионалиен систем за
управување
со цврст отпад во
Југоисточниот плански регион.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општината
Струмица“.
Бр. 07-7101/1 Совет на општина Струмиа
30.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
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општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка
1. Се објавува Одлуката за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка, донесенa на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7102/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................................

346.
Врз основа на член 4, 5, 6 и 7 од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14,
член 22 точка 4, член 50 и член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02), член 22 и член 36
од Законот за управување со отпадот
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 68/04, 71/07,
102/08 и 143/08), и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“
бр.5/06), Советот на општина Струмица
на седницата одржана на 30.11.2009
година, донесе
Одлука
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка
Член 1
Општина Струмица се согласува
да заедно со општините: Богданци,
Босилово,
Валандово,
Василево,
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и
Радовиш од Југоисточниот плански
регион,
да воспостави меѓуопштинска
соработка од заеднички интерес и
надлежност на локалната самоуправа.
Член 2
Меѓуопштинска соработка помеѓу
општините од член 1 на оваа Одлука, се
воспоставува заради воспоставување на
регионален
систем
за
регионално
управување со комунален цврст отпад со
формирање на регионален центар за
управување со комуналниот цврст отпад.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општината
Струмица“.
Бр. 07-7102/1Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
формирање на Регион за управување со
комунален цврст отпад во Југоисточниот
плански регион
1. Се објавува Одлуката за
формирање на Регион за управување со
комунален цврст отпад во Југоисточниот
плански регион, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7103/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................

347.
Врз основа на член 10, 16, 17 и
член 36 од Законот за управување со
отпадот („Сл. весник на РМ” број 68/04,
71/07, 102/08 и 143/08), член 14, член 22
точка 4, член 36, член 50 и член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ” број 5/02), член 4, 5, 6 и
член 7 од Законот за меѓуопштинска
соработка („Сл. весник на РМ” број 79/09)
и член 20 од
Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл гласник
на општина Струмица“ бр.5/06) Советот
на општина Струмица на седницата
одржана на 30.11.2009 година, донесе
Одлука
за формирање на Регион за
управување со комунален цврст
отпад во Југоисточниот плански
регион
Член 1
Општина Струмица се согласува
да заедно со општините: Богданци,
Босилово,
Валандово,
Василево,

01.12.2009 год.

Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и
Радовиш
од Југоисточниот плански
регион
да формираат регион за
управување со цврст комунален отпад.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на
општина Струмица, Зоран Заев во име
на Општина Струмица да го потпише
Договорот за меѓуопштинска соработка со
општините од член 1 на оваа Одлука, за
формирање на Регион за управување со
цврстиот комунален отпад.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
општината
Струмица”.
Бр.07-7103/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за пристапување кон системот на регионално
управување со комунален цврст отпад во
Југоисточниот плански регион
1. Се објавува Одлуката за
пристапување
кон
системот
на
регионално управување со комунален
цврст отпад во Југоисточниот плански
регион, донесенa на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7104/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................

348.
Врз основа на член 4, 5, 6 и 7 од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14,
член 22 точка 4, член 36, член 50 и член
62 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 10, 16,
17 и 36 од Законот за управување со
отпадот („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04,
71/07, 102/08, 143/08), и член 20 од
Статутот на oпштина Струмица –

01.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

пречистен текст („Сл гласник на општина
Струмица“ бр.5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за пристапување кон системот на
регионално управување со комунален
цврст отпад во Југоисточниот плански
регион
Член 1
Со оваа Одлука на Советот,
Општината Струмица се согласува да
пристапи во системот на регионално
управување со цврст комунален отпад,
како сооснивач.
Член 2
Управувањето со системот на
регионално управување со цврстиот
комунален
отпад
ќе
го
одредат
основачите со посебна Одлука.
Член 3
Правата и обврските поврзани со
организирањето
на
системот
на
регионално управување со цврстиот
комунален отпад, основачите ќе го
регулираат со посебен договор.
Член 4
Кординацијата
поврзана
со
реализација на оваа Одлука ќе ја врши
надлежниот орган во Општина Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7104/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
формирање работно тело за
воспоставување на регионален систем за
регинално управување со комунален
цврст отпад
1. Се објавува Одлуката за
формирање
работно
тело
за
воспоставување на регионален систем за
регионално управување со комунален
цврст отпад, донесена на седницата на
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Советот на општина Струмица, одржана
на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7105/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

349.
Врз основа на член 9 и 10 од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 и
36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл гласник на општина
Струмица“бр.5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
Одлука
за формирање на Меѓуопштинско
работно тело за воспоставување на
регионален систем за регионално
управување со комунален цврст отпад
Член 1
Општина Струмица заедно со
општините
Богданци,
Босилово,
Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран,
Конче, Ново Село и Радовиш
од
Југоисточниот плански регион формираат
Меѓуопштинско работно тело
за
воспоставување на регионален систем за
регионално управување со комунален
цврст отпад.
Член 2
Меѓуопштинското работно тело е
составено од по еден член и од по еден
заменик - член од секоја општина,
именуван со Решение од страна на
Советот на општината.
Член 3
Меѓуопштинското работно тело
се формира за подготовка на предлог
акти за воспоставување на регионален
систем за регионално управување со
комунален цврст отпад, со формирање на
Регионален центар за управување со
комуналниот цврст отпад, согласно
законските решенија и стратешките
докумени за управување со отпадот.
Предлогот на акти се доставуваат
до советите на општините од член 1 на
оваа Одлука за нивно донесување и
објавување.
Член 4
Мандатот на Меѓуопштинското
работно тело трае до формирањето на
Регионален центар за управување со
комуналниот цврст отпад .
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден по објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7105/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
партнерство на општина Струмица во
реализација на проектот „Интегриран
пристап во развојот на туризмот во
Југоисточниот плански регион“
1. Се објавува Одлуката за
партнерство на општина Струмица во
реализација на проектот „Интегриран
пристап во развојот на туризмот во
Југоисточниот плански регион“, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7107/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................

350.
Врз основа на член 36 и член 62
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за партнерство на општина Струмица
во реализација на проектот „Интегриран пристап во развојот на
туризмот во Југоисточниот плански
регион“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува
партнерство на општина Струмица, за
реализација на проектот „Интегриран
пристап во развојот на туризмот во
Југоисточниот плански регион“.

01.12.2009 год.

Член 2
Општина Струмица согласно член
1 на оваа Одлука во партнетсвото за
реализација на проектот „Интегриран
пристап во развојот на туризмот во
Југоисточниот плански регион“ учествува
со средства во износ од 71.841,00 денари
од Буџетот на општина Струмица за 2009
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7107/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
партнерство на општина Струмица во
реализација на проектот „Зелена агенда
во 10 општини во Југоисточниот
плански регион“
1. Се објавува Одлуката за
партнерство на општина Струмица во
реализација на проектот „Зелена агенда
во 10 општини во Југоисточниот плански
регион“, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 30.11.2009 година.
Број 08-7108/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................

351.
Врз основа на член 36 и член 62
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе

01.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица
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Одлука
за партнерство на Општина Струмица
во реализација на проектот „Зелена
агенда во 10 општини во
„Југоисточниот плански регион “

Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува
партнерство на Општина Струмица , за
реализација на проектот „Зелена агенда
во 10 општини во Југоисточниот плански
регион “.
Член 2
Општина
Струмица
согласно
член 1 од оваа Одлука во партнерството
за реализација на проектот „Зелена
агенда во 10 општини во Југоисточниот
плански регион “ учествува со средства
во износ од 43.896,00 денари од Буџетот
на општина Струмица за 2009 година.

О д л у к а
за аплицирање со проект „Изградба на
локален патен правец Струмица –
Попчево“

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“.
Бр.07-7108/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
аплицирање со проект „Изградба на
локален патен правец Струмица –
Попчево“
1. Се објавува Одлуката за
аплицирање со проект „Изградба на
локален патен правец Струмица –
Попчево“, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7125/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

352.
Врз основа на член 36 и 62 од
Законот за локалната самоупрва („Сл.
весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од

Член 1
Се прифаќа Општина Струмица да
аплицира со проект - „Изградба на локален
патен правец Струмица – Попчево“ во
Проектот за подобрување на постојната
регионална и локална патна мрежа, кој преку
Светска банка го имплементира Агенцијата
за државни патишта при Владата на
Република Македонија.
Член 2
Проектот
за
подобрување
на
постојната
регионална и локална патна
мрежа
има за цел постигнување
рамномерен
регионален
развој
во
Републиката.
Член 3
Вкупната вредност на проектот со кој
Општина Струмица ќе аплицира за добивање
грант до Агенцијата за државни патишта
изнесува 614.000 евра.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7125/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
на Проект за развој и уредување на
Индустриска зона –
Сачево
1.Се
објавува
Одлуката
за
прифаќање на Проект за развој и
уредување на Индустриска зона - Сачево,
донесена на седницата на Советот на

Стр.

10 бр. 25

општина
Струмица,
30.11.2009 година.

Службен гласник на општина Струмица
одржана

01.12.2009 год.

на
О д л у к а
за прифаќање на Проект за развој и
уредување на Индустриска зона –
Сачево

Бр.08-7121/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

Член 1
Се прифаќа Проектот за развој и
уредување на Индустриска зона – Сачево,
со кој Општина Струмица во партнерство со
Општина Петрич – Република Бугарија ќе
аплицира за добивање средства од ИПАПрограмата за прекугранична соработка
помеѓу Република Макeдонија и Република
Бугарија,
Буџетската
линија
број
2007CB16IPО007-2009-1.

353.
Врз основа на член 36 и 62 од
Законот за локалната самоупрва („Сл.
весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
Член 2
Проектот на Општина Струмица се состои од :
Име на проектот:
Носител на проектот
(име/држава):
Партнери:
Програма:
Буџетска линија:
Приоритетна оска:

Развој и уредување на индустриска зона Сачево за одржлив
развој на пограничниот регион Струмица Петрич
Општина Струмица
Р. Македонија
Општина Петрич /Р. Бугарија
ИПА – Прекугранична соработка Република Бугарија –
Република Македонија
2007CB16IPО007 -2009 - 1
Приоритетна оска 1: Економски развој и социјална кохезија
1.1 Економски развој

Област на интервенција:
Економија и одржлив развој
Времетраење (во месеци):
Вкупен буџет (во €)
Цели на проектот:

18 месеци
300.000 евра
Генерална цел на проектот: Одржлив економски развој на
пограничниот регион Струмица - Петрич
Специфични цели на проектот:
- создавање на инфраструктурни услови за развој на
економијата и стопанството;
- зголемување на домашните и странските инвестиции;
- намалување на невработеноста и стопирање на
емиграцијата на квалитетните млади кадри.
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Број 07-7121/1
30.11.2009 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски с.р.
....................................

01.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

бр. 25

стр. 11

354.
Врз основа на член 36 и 62 од
Законот за локалната самоупрва („Сл.
весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
партнерство за изработка на Проект за
реконструкција и подобрување
на внатрешната водоводна мрежа на
град Петрич – Република Бугарија

О д л у к а
за прифаќање партнерство за
изработка на Проект за реконструкција
и подобрување на внатрешнтата
водоводна мрежа на град Петрич –
Република Бугарија

1.Се
објавува
Одлуката
за
прифаќање партнерство за изработка на
Проект за реконструкција и подобрување
на внатрешната водоводна мрежа на
град Петрич – Република Бугарија,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.

Член 1
Се
прифаќа партнерство помеѓу
Општина Струмица - Република Македонија
и Општина Петрич – Република Бугарија, за
изработка на Проект за реконструкција и
подобрување на внатрешната водоводна
мрежа на град Петрич – Република Бугарија,
со кој ќе се аплицира за добивање средства
од ИПА - Програмата за прекугранична
соработка помеѓу Република Макeдонија и
Република Бугарија, буџетската линија број
2007CB16IPО007-2009-1.

Бр. 08-7122/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
Член 2

Проектот на Општина Петрич - Република Бугарија се состои од :
Име на проектот:
Носител на проектот
(име/држава):
Партнери:
Програма:
Буџетска линија:
Приоритетна оска:
Област на интервенција:

Изработка на проект за реконструкција и подобрување на
внатрешната водоводна мрежа на град Петрич, со цел
одржлив развој на пограничниот регион Струмица-Петрич.
Општина Петрич / Р.Бугарија
Општина Струмица / Р.Македонија
ИПА – Прекугранична соработка: Република Македонија/
Република Бугарија
2007CB16IPO007 -2009-1
Приоритетна оска 1: Економски развој и Социјална
кохезија
1.3 подготовка на проекти
Подготовка на проекти

Времетраење (во
месеци):
Вкупен буџет (во €):
Цел на проектот:

8 месеци
50.000 евра
Одржлив економски развој на пограничниот регион
Струмица - Петрич
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Бр. 07-7122/1
30.11.2009 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски с.р.
...................................

Стр.

12 бр. 25

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
партнерство со општина Разлог –
Република Бугарија за изработка Проект
за одржлив развој на туристичкиот
сектор во пограничните региони
1. Се објавува Одлуката за
прифаќање партнерство со општина
Разлог – Република Бугарија за изработка
Проект
за
одржување
развој
на
туристичкиот сектор во пограничните
региони, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 30.11.2009 година.
Бр. 08-7123/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................

01.12.2009 год.

355.
Врз основа на член 36 и 62 од
Законот за локалната самоупрва („Сл.
весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
Одлука
за прифаќање партнерство со
Општина Разлог – Република Бугарија
за изработка Проект за одржлив
развој на туристичкиот сектор во
пограничните региони
Член 1
Се прифаќа партнерство помеѓу
Општина
Струмица
Република
Македонија
и
Општина
Разлог
Република Бугарија, за изработка на
Проект
за орджлив
развој на
туристичкиот сектор во пограничните
региони,
за кој ќе се аплицира за
добивање средства од ИПА - Програмата
за прекугранична соработка помеѓу
Република Макeдонија и Република
Бугарија,
буџетската
линија
број
2007CB16IPО007-2009-1.

Член 2
Проектот на Општина Разлог - Република Бугарија се состои од :
Име на проектот:
Носител на проектот
(име/држава):
Партнери:
Програма:
Буџетска линија:
Приоритетна оска:
Област на интервенција:
Времетраење (во
месеци):
Вкупен буџет (во €):
Цел на проектот:

Одржлив развој на туристичкиот сектор во пограничните
планински региони
Општина Разлог / Р. Бугарија
Општина Струмица / Р.Македонија
ИПА – Прекугранична соработка: Република Македонија/
Република Бугарија
Бр. 2007CB16IPO007 -2009-1
Приоритетна оска 1: Економски развој и социјална кохезија
Економски развој

12 месеци
100.000 евра
Развивање на бизнисот и приоритетните
економски
сектори во пограничните
реони
на двете држави.
Поконкретно проектот ќе се фокусира врз развивање на
современи туристичките продукти во реоните кои ќе бидат
засегнати.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Бр. 07-7123/1
30.11.2009 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски с.р.
................................................

01.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
вклучување на општина Струмица во
партнерски проект Југоисточна европска
мрежа на Балканот – Пограничен регион
Македонија – Бугарија

бр. 25

стр. 13

пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за вклучување на Општина Струмица
во партнерски проект Југоисточна
европска мрежа на Балканот –
Пограничен регион Македонија –
Бугарија
Член 1
Се прифаќа партнерство помеѓу
Општина Струмица, Центар за развој и
промоција “Промо Идеа” – Струмица од
Република Македонија и Националната
асоцијација
на
мали
и
средни
претпријатија – Ќустендил, Општина
Сандански, Асоцијацијата на хотели,
ресторани и туроператори на Сандански Сандански од Република Бугарија, за
изработка на проект
Југоисточна
европска
мрежа
на
Балканот
–
Пограничен регион Македонија - Бугарија,
со кој ќе се аплицира за добивање
средства од ИПА - Програмата за
прекугранична
соработка
помеѓу
Република Макeдонија и Република
Бугарија,
буџетската
линија
број
2007CB16IPО007-2009-1.

1. Се објавува Одлуката за
вклучување на општина Струмица во
партнерски проект Југоисточна европска
мрежа на Балканот – Пограничен регион
Македонија - Бугарија, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Број 08-7124/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................

356.
Врз основа на член 36 и 62 од
Законот за локалната самоупрва („Сл.
весник на РМ“ број 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица –
Член 2
Проектот се состои од :
Име на проектот:
Носител на проектот
(име/држава):
Партнери:

Програма:
Буџетска линија:
Приоритетна оска:
Област на интервенција:
Времетраење (во месеци):
Вкупен буџет (во €):
Цел на проектот:

Југоисточна Европска Мрежа на Балканот – Пограничен регион Македонија Бугарија,
Национална асоцијација на мали и средни претпријатија – Кустендил, Република
Бугарија
Република Македонија
Општина Струмица
Центар за развој и промоција „Промо Идеа“ Струмица
Република Бугарија
Општина Сандански
Асоцијација на хотели, ресторани и туроператори на Сандански
ИПА – Прекугранична соработка: Република Македонија/ Република Бугарија
Бр. 2007CB16IPO007 -2009-1
Приоритетна оска 1: Економски развој и социјална кохезија
Економски развој
12 месеци
100.000 евра
-Помош и поддршка на малите и средни претпријатија и невладините
организации, подобрување на нивната конкурентност за поголема
искористеност на европските фондови.
-Формирање на пограничен центар за привлекување на инвестиции
-Организација на бизнис форуми и др.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Број 07-7124/1
30.11.2009 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................

Стр.

14 бр. 25

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
отстапување на музички инструмент –
полуконцертно пијано
1. Се објавува Одлуката за
отстапување на музички инструмент –
полуконцертно пијано, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Број 08-7113/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

357.
Врз основа на член 36 и член 62
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл.гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за отстапување на музички
инструмент - полуконцертно пијано
Член 1
Со оваа Одлука
Општина
Струмица без надомест го отстстапува
музичкиот инструмет – полуконцертно
пијано марка „Јамаха“ тип ГБ-1 во
должина од 151 см, набавено на
12.06.2007 година во вредност од
591.740,00 денари
на Основното
музичко училиште „Боро Џони“ Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7113/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број

01.12.2009 год.

5/06), Градоначалникот
Струмица, донесе

на

општина

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
отстапување на нагледно средство –
спортски семафор
1. Се објавува Одлуката за
отстапување на нагледно средство –
спортски
семафор,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Број 08-7114/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................

358.
Врз основа на член 36 и член 62
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл.гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за отстапување на нагледно средство
- спортски семафор
Член 1
Со оваа Одлука
Општина
Струмица без надомест го отстстапува
нагледното средство - спортски семафор
со два мали нагледни семафори и мала
командна табла, набавено на 09.09.2008
година во вредност од 29.972,00 денари
на Основното
училиште „Видое
Подгорец“ Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7114/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д т е л,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

01.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
отстапување на клупи, корпи за отпадоци,
канти за отпадоци и контејнери
за собирање на комунален отпад
1. Се објавува Одлуката за
отстапување на клупи, корпи за отпадоци,
канти за отпадоци и контејнери за
собирање на комунален отпад, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Број 08-7115/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

бр. 25

стр. 15

359.
Врз основа на член 36 и член 62
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл.гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе

О д л у к а
за отстапување на клупи, корпи за отпадоци ,
канти за отпадоци и контејнери за собирање
на комунален отпад
Член 1
Со оваа Одлука, Општина Струмица ги отстстапува без надомест на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, материјалните средства распоредени на определени локации
низ градот Струмица и тоа:
Р.б.

Назив на материјалите
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Клупи-елипсовидни
полни
Клупа
елипсовиднаполовина
Клупи-бетонски
Корпи за отпадоци
Корпи за отпадоци
Канти со една корпа
Канти со две корпи
Бетонски корпи за
отпад
Контејнери за отпад
Вкупно:

Датум
на
набавката
20.03.2008

3

Набавна
вредност
44.840,00

Вкупна
вредност
134.520,00

20.03.2008

1

37.170,00

37.170,00

05.11.2007
20.03.2006
20.03.2006
21.06.2007
21.06.2007
05.11.2007

15
29
20
30
18
20

11.685,00
3.300,45
4.299,42
3.304,00
4.248,00
6.990,00

175.275,00
95.713,00
85.998,50
99.120,00
76.464,00
139.800,00

25.03.2008

10

16.691,10

166.911,00
1.010.971,50

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7115/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Бр.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
отстапување на калап за изготвување на
столен медал на „Св. Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици“
1. Се објавува Одлуката за
отстапување на калап за изготвување на
столен медал на „Св. Петнаесет
Тивериополски
Свештеномаченици“,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.
Број 08-7116/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

Стр.

16 бр. 25

Службен гласник на општина Струмица

360.
Врз основа на член 36 и член 62
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за отстапување на калап за
изготвување на столен медал на
„Светите Петнаесет Тивериополцки
Свештеномаченици“
Член 1
Со оваа Одлука
Општина
Струмица без надомест го отстстапува
калапот за изготвување на столен медал
на „ Светите Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“ , набавено од ДПТУ
Ковница „Јустунијан Прима“ ДООЕЛ
Скопје на основа Договор бр. 08-4895/10
од 24.08.2009 година во вредност од
354.000,00 денари
на Македонската
православна црква Струмичка епархија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7116/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
определување намена на средства од
данокот на имот за развој на културата и
спортот
1.Се
објавува
Одлуката
за
определување на намена на средства од
данокот на имот за развој на културата и
спортот, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 30.11.2009 година.
Број 08-7112/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

01.12.2009 год.

361.
Врз основа на член 22 точка 5 и 6
од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
О д л у к а
за определување намена на средства
од данокот на имот за развој на
културата и спортот
Член 1
Со оваа Одлука, се определува
начин и постапка за подршка културата
и спортот во Општина Струмица, преку
определување на наменско користење
на сретствата
од
данок на имот
определен со даночно решение, од
страна на установи, институции и
друштва од областа на културата и
спортот.
Член 2
Правните лица обврзници на
данок на имот со над 60.000,оо денари
имаат право
Целокупниот утврден износ на
данок на имот да го уплатат на сметка на
Општина Струмица и истовремено со
уплаќањето на средствата да определат
намена на средствата
за развој на
културата и спортот за што доставуваат
договор со установа, институциија или
друштвото од областа на културата и
спортот, за наменско користење на
средствата.
Средствата од став 1 на овој
член Општина Струмица, ќе ги уплати на
сметка на корисникот, во рок од 7 дена
од денот на добивањето на договорот.
Член 3
Се задолжуваат
установите,
институциите или
друштвата
од
областа на културата и
спортот,
корисници на средства согласно член 2
од оваа Одлука, да достават извештај за
наменско
трошење
на
средствата
најдоцна до крајот на годината .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7112/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................

01.12.2009 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
утврдување на потребата од изработка
на локални урбанистички документации
на подрчјето на општина Струмица
1.Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на потребата од изработка
на локални урбанистички документации
на подрачјето на општина Струмица,

бр. 25

стр. 17

донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.
Број 08-7118/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

362.
Врз основа на член 50-a од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ број 91/09) и член 20 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 30.11.2009 година,
донесе

О д л у к а
за утврдување на потребата од изработка на
локални урбанистички плански документации на
подрачјето на општина Струмица
Член 1
Се утврдува потребата од изработување на урбанистичка планска документација на
подрачјето на општина Струмица за уредување и користење на просторот за следните
катастарски и градежни парцели:
Р.б.

р.б.
на
актот

Катастарска /градежна
парцела

Подносител на
иницијатива

1.
2.
3.
4.

39.
40.
41.
42.

КП 799 КО Струмица
КП 3248 КО Струмица
КП 4524/1 КО Струмица
КП 27 КО Рич*

Спасе Додевски
Маџиров Костадин
Дестан Томе и Ејуп Томе
Агропроизвод Струмица

самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање

5.
6.

43.
44.

КП 404 КО Струмица
КП 2258 КО Струмица

самоинвестирање
самоинвестирање

7.

45.

8.
9.
10.

46.
47.
48.

Ставрова Ани
Василев Стево
Трибичливе Коста

самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање

11.

49.

КП 1265 и 1266 КО
Баница
КП 1650/1 КО Струмица
КП 210 КО Струмица
КП 5908 и 5909 КО
Струмица
КП 406 КО Струмица

Митев Александар
Аризанова-Мансбарт
Оливера
Струмичка Епархија

самоинвестирање

12.
13.

50.
51.

КП 1955 КО Струмица
КП 176 КО Струмица

Босиљанови Марјан и
Влатко
Глигоров Митко
Наков Иван Кољо

*ЛУПД вон населено место

Член 2
Одлуката за изработка на локални
урбанистички плански документации на
подрачјето
на
општина
Струмица,
претставува основа за изработка и
донесување на локална урбанистичка
планска документација со која се врши
уредување на просторот со определување

самоинвестирање

самоинвестирање
самоинвестирање

на градежна парцела во и вон плански
опфат, како и уредување и користење на
просторот во рамките на формирана
градежна парцела, за градби утврдени со
закон како градби од трета, четврта и петта
категорија, а заради реализација на
инвестициски проекти од значење на
општината.

Стр.

18 бр. 25

Службен гласник на општина Струмица

Член 3
По утврдувањето на потребите од
изработување
на
урбанистичка
планска
документација за уредување и користење на
просторот, истата треба да биде одобрена од
Градоначалникот на општина Струмица.
Член 4
Средства за изработка на ЛУПД ќе се
обезбедат со самоинвестирање.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Бр. 07-7118/1
Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Сл. весник
на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2009 година
1.Се објавува Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2009 година, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.11.2009 година.
Број 08-7117/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

363.
Врз основа на член 17 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број
24/08) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на
општина Струмица“ број 5/06), Советот на
општина Струмица на седницатa одржана на
30.11.2009 година, донесе
П р о г р а м а
за дополнување на Годишната Програма
за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за 2009
година
Во Годишната програма за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2009 година („Сл.
гласник на општина струмица“ број 16/08,
7/09, 11/09, 13/09, 15/09 и 20/09) се вршат
следните дополнувања:

01.12.2009 год.

Во делот на Програмата:
Планирани активности
Ф1. Урбанистичко планирање:
I.
Детални
урбанистички
планови во градот
По реден број 32 се додава реден
број 33 кој гласи:
-Детален урбанистички план за дел од
урбан блок бр. 8 ........ самоинвестирање
Во глава:
IV. Генерален
урбанистички
план на град Струмица
По реден број 1 се додава реден
број 2 кој гласи:
-Измена на
Генералниот
урбанистички план на град Струмица за
блоковите: 6, 11, 13, 19, 20, 32, 36 и 37.
2. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Сл.
гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7117/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот, условите и постапката за
доделување на Годишна општинска
награда – „Св. Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“
1. Се објавува Правилникот за
изменување
и
дополнување
на
Правилникот за начинот, условите и
постапката за доделување на Годишна
општинска награда – „Св. Петнаесет
Тивериополски
Свештеномаченици“,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.
Број 08-7110/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................

364.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ број 5/02) и член 20 став 1 точка 41од

01.12.2009 год.
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Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе
П р а в и л н и к
за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот, условите и
постапката за доделување на Годишна
општинска награда – „Св.Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици”
Член 1
Во
Правилникот за начинот,
условите и постапката за доделување на
Годишна општинска награда – „Св.
Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” („Сл. гласник на општина
Струмица бр.19/07 и 23/09) се вршат
следните измени и дополнувања:
„ Член 10 се менува и гласи:
“Наградата на поединци се состои
од диплома, плакета со грбот на општина
Струмица, бронзен медал со ликот на Св.
Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици и паричен износ”
Член 11 се менува и гласи:
Наградата на правни лица се
состои од диплома, плакета со грбот на
општина Струмица и бронзен медал со
ликот на Св. Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици.
Член 12 се менува и гласи:
Наградата на лица од други
држави,
како
и
на
меѓународни
организации и асоцијации или на нивни
претставници се состои од диплома,
плакета со грбот на општина Струмица и
бронзен медал со ликот на Св. Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици.
Член 13 се менува и гласи:
Наградата за животно дело се
состои од диплома, плакета со грбот на
општина Струмица, бронзен медал со
ликот на Св. Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици и паричен износ.
Член 15 се менува и гласи:
Дипломата, плакетата со грбот на
општина Струмица и бронзениот медал
со ликот на Св. Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици, се пишуваат на
македонски јазик и кирилично писмо.
Дипломата и плакетата со грбот на
општина Струмица,
на лица од други
држави и на меѓународни организации и
асоцијации, или нивни претставници, се
пишуваат на македонски јазик и на
јазикот на земјата од каде потекнуваат
или е седиште на добитниците.
Член 39 в став 2 се менува и
гласи:

бр. 25

стр. 19

Признанието се состои од плакета
со грбот на општина Струмица, бронзен
медал со ликот на Св. Петнаесет
Тивериополски Свештеномаченици и
клуч од градот. Клучот од градот е со
должина од 200 мм и е изработен од
метал.“
Член 2
Овој Правилник влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7110/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за именување член и заменик член на Меѓуопштинското работно тело за воспоставување
на меѓуопштинска соработка за воспоставување на регионален систем за регионално управување со комунален цврст
отпад
1. Се објавува Решението за
именување член и заменик член на
Меѓуопштинското
работно
тело
за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка
за
воспоставување
на
регионален
систем
за
регионално
управување со комунален цврст отпад,
донесено на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.
Број 08-7106/2
Градоначалник
30.11.2009 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................

365.
Врз осноа на член 8 и 9 од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 и
36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на Општина Струмица –
пречистен текст („Сл гласник на општина
Струмица“бр.5/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.11.2009 година, донесе

Стр.

20 бр. 25
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Р е ш е н и е
за именување на член и заменик член
на Меѓуопштинското работно тело за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка за воспоставување на
регионален систем за регионално
управување со комунален цврст
отпад
Член 1
Во Меѓуопштинското работно
тело за меѓуопштинска соработка за
воспоставување на Регионален систем за
регионално управување со комунален
цврст
отпад
со
формирање
на
Регионален центар за управување со
комуналниот цврст отпад, се именуваат:
За член:
Зоран Горгиев – раководи-тел на
Секторот за Локален економски развој и
заштита на животната средина
За заменик член:
Ѓорги Нацев – ЈПKД „Комуналец“
Струмица
Член 2
Мандатот на членот и заменик на
член во Меѓуопштинското работно тело
за меѓуопштинска соработка од член 1 на
ова Решение, трае до формирање на
Регионален центар за управување со
комунален цврст отпад.
Член 3
Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7106/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за имплементација на Националната платформа за
намалување на ризици од несреќи и
катастрофи на РМ на локално и
регионално ниво

01.12.2009 год.

имплементација
на
Националната
платформа за намалување на ризици од
несреќи и катастрофи на Република
Македоија на локално и регионално ниво,
донесена на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
30.11.2009 година.
Број 08-7109/2
Градоначалник
30.11.2009 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................

366.
Врз основа член 20 од Статутот
на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/6), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 30.11.2009 година,
донесе
З а к лу ч о к
за усвојување на Информацијата за
имплементација на Националната
платформа за намалување на ризици
од несреќи и катастрофи на Република
Македонија на локално и регионално
ниво
1.Се усвојува Информацијата за
имплементација
на
Националната
платформа за намалување на ризици од
несреќи и катастрофи на Република
Македонија на локално и регионално
ниво.
2. Советот на општината му
предлага на Градоначалникот на општина
Струмица да одржи конститутивна
седница
на
Локалниот
совет
на
Националната
платформа
за
намалување на ризици од несреќи и
катастрофи на локално ниво.
3. Се задолжуваат одговорните
лица за превенција и справување во
кризна состојба во општина Струмица, да
во
соработка
со
претставник
од
Регионалниот центар за управување со
кризи, пристапат кон спроведување на
Платформата во месните и урбаните
заедници во Општината.
4. Овој заклучок влегува во сила
по објаввуањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-7109/1 Совет на општина Струмица
30.11.2009 год.
П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување
на
Информацијата
за
__________________________________
______________________

