на Општина Струмица
Број 12

Петок, 16.07.2010 год.

www.strumica.gov.mk

Содржина
Совет на општина Струмица:
Стр.

Р.б.

118.

119.

120.

121.

122.

Одлука за ослободување од
плаќање
на надомест
за
уредување
на
градежното
земјиште
за изградба
на
“Амфитеатар - летна сцена“ ……..
Одлука за измена и дополнување
на Одлуката за утврдување на
висината на надоместокот
за
обезбедување финасиски средства за изградба, реконструкција,
одржување
и
заштита
на
општинските патишта и улици во
општина Струмица ………………..
Одлука
за
утврдување
на
потребата од
изработка на
локални урбанистички плански
документации на подрачјето на
општина Струмица ……………….
Заклучок за утврдување на Нацрт
- Деталниот урбанистички план за
дел од У.Е. „2“ - Урбан Блок 19 во
град Струмица …………………….
Заклучок по одлуки на УО на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
погребални дејности ………..

Р.б.

123. Заклучок за давање согласност на
Одлука за утврдување на висина и
наплата
на
надоместок
за
обележување
и
изработка
на
протокол за регулациона, градежна
и
нивелациона
линија
со
определување на површина за
изградба на гробно место и гроб …..
124. Одлука за утврдување на висина и
наплата
на
надоместок
за
обележување
и
изработка
на
протокол за регулациона, градежна
и нивелациона линија со определување на површина за изградба на
гробно место и гроб …………………
125. Заклучок за давање согласност на
Одлука за утврдување на висината
и наплата на надоместок за пристап
и користење
на комуналната
инфраструктура на гробиштата и
придружните објети ………………….
126. Одлука за утврдување на висината
и наплата на надоместок за пристап
и користење
на комуналната
инфраструктура на гробиштата и
придружните објети ……………. ……

Стр.

Стр. 2
127.

128.
129.

130.
131.

132.

133.

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок за давање согласност
на Одлука
за утврдување на
висината и наплата за доделување на гробно место ……..
Одлука за утврдување
на
висината и наплата за доделување на гробно место ……………
Заклучок за давање согласност на
Одлука за утврдување на висина
и наплата на надоместок за
гробарина ……………………………
Одлука за утврдување на висина
и наплата на надоместок за
гробарина ……………………………
Заклучок за давање согласност
на Одлука за утврдување на
висина и наплата на надоместок
за пристап и користење на
комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објекти
од страна на каменорезачи …….
Одлука за утврдување на висина
и наплата на надоместок за
пристап
и
користење
на
комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објекти
од страна на каменорезачи ……..
Заклучок за давање согласност
на Одлука за висината на цени на
погребна опрема ………………….

16.07.2010 год.

134. Одлука за висината на цени на
погребна опрема ………………..
135. Заклучок за давање согласност на
Одлука за висината на цени за
превоз на опрема и покоен …….
за висината на цени за
136. Одлука
превоз на опрема и покоен …….
137. Заклучок за давање согласност на
Одлука за висина на цени во градски
гробишта – Струмица ………………..
138. Одлука за висина на цени во
градски гробишта – Струмица ………
139. Заклучoк за давање согласност
Одлука
за висина на цени
градски гробишта по барање
странката ……………………………
140. Одлука
за висина на цени
градски гробишта по барање
странката ........................................

на
во
на
во
на

141. Заклучок за давање согласност на
Одлука за висина на цени на услуги
за правни и физички лица за
водовод и канализација ………….
142. Одлука за висина на цени на услуги
за правни и физички лица за
водовод и канализација ………..

Градоначалник на општина Струмица
143.

Решение за организирање на
јавна анкета по Нацрт - Деталниот
урбанистички план за дел од У.Е.
„2“ - Урбан Блок 19 во град
Струмица ......................................

144.

Решение
за организирање на
јавна презентација по Нацрт Деталниот урбанистички план за
дел од У.Е. „2“ - Урбан Блок 19
во град Струмица ...........................

145. Решение за именување на Комисија
за
спроведување
на
јавната
презентација и јавна анкета по
Нацрт - Деталниот урбанистички
план за дел од У.Е. „2“ - Урбан Блок
19, во град Струмица .....................

______________________________________________________________

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

Решение
за објавување на Одлуката за
ослободување од плаќање на надомест
за уредување на градежното земјиште за
изградба на „Амфитеатар – летна сцена“
1. Се објавува
Одлуката за
ослободување од плаќање на надомест
за уредување на градежното земјиште за
изградба на „Амфитеатар – летна сцена“,
донесена на седницата на Советот на
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општина
Струмица,
14.07.2010 година.

Службен гласник на општина Струмица

одржана

на

Бр.08 - 4248/2
Градоначалник
14.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
………………………………
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Врз основа на член 36 од Законот
за локалната 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 14.07.2010 година,
донесе
Од л у к а
за ослободување од плаќање на
надомест за уредување на градежното
земјиште за изградба на “Амфитеатар
- летна сцена“.
Член 1
ЈПКД „Комуналец“ Струмица се
ослободува од плаќање надомест за
уредување на градежното земјиште за
изградба на “Амфитеатар - летна сцена“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден по објавувањето во “Сл.
гласник на општина Струмица “.
Бр.07-4248/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 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 („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица („Сл. гласник на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица донесе

бр. 12

стр.

3

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за утврдување
на висината на надоместокот за
обезбедување финансиски средства за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици
во Општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за
измена и дополнување на Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот
за обезбедување финансиски средства
за изградба, реконструкција,одржување и
заштита на општинските патишта и улици
во општина Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.07.2010 година.
Бр.08-4249/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
………………

119.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната 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 14.07.2010
година, донесе
Одлука
за измена и дополнување на Одлуката
за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финасиски
средства за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на општинските
патишта и улици во општина
Струмица
Член 1
Во член 2 од Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот
за обезбедување финасиски средства за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици
во општина Струмица („Сл. гласник на
општина Струмица“
бр. 16/08
и
Одлуката за изменување на Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот
за обезбедување финасиски средства за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици
во општина Струмица („Сл. гласник на
општина Струмица“ бр. 13/09),

Стр. 4

бр. 12
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16.07.2010 год.

зборовите:
„
- За големина до 0.5 м2. ............................. 2000 денари годишно
- За големина до 0,5-1 м2 ............................4 000 денари годишно
- За големина до 1 -3 м2 ............................... 7000 денари годишно
- За големина големина преку 3 м2 .......... 15000 денари годишно
Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на
општинските патишта и улици издава Градоначалникот на општина Струмица“, се
бришат.
Се додава табелата :

Р.б.

Вид на рекламни табли

1.

Рекламни знамиња - јарболи

2.

Рекламни табли – паноа

3.

Рекламни табли – паноа

4.

Голем
ина
макс
/парче

до
12 м2
до
6 м2
од 6,1
м2 до
12м2

Рекламни платна на градежни
скелиња и објекти

до
60 м2
до
12 м2
до
6 м2
до
3 м2
до
12м2
/табла

5.

Транспаренти – банери (платна)

6.

Рекламни столбови - тотеми

7.

Осветлени рекламни витрини (City light)

8.

Големо рекламно пано како ограда на
градилиште или на земјиште што не е
приведено кон намена
Рекламни уреди и конструкции (Prisma,
до
vision, display и сл.) на влез во
20 м2
населено место и шеталиште
Рекламни табли на мостови и
до
надвозници
12м2 /
табла
Рекламни табли на столбови за улично
до1 м2
осветлување

9.
10.
11.

Член 2

-

По член 2 се додаваат член 2-а ,
член 2-б и член 2-в, кои гласат:

-

„Член 2-а
„Доколку
натписот
или
рекламната табла
се напојува
со
електрична
енергија
од
уличното
осветлување,
мора
да
се
плати
потрошената електрична енергија според
формулата Cg = 365 . t . p . c, каде што:

-

-

Цена на локација
(месец/денари)
За комерцијални
потреби

/

За
сопствени
потреби

100,оо

400,оо

300,оо

800,оо

600,оо

30,оо

50,оо

1.000,оо

/

400,оо

300,оо

300,оо

150,оо

300,оо

150,оо
/

5.000,оо
500,оо

400,оо

150,оо

100,оо

Cg - цена на чинење на потрошената
електрична енергија за една година
t - 11 часа (дневно просечно
времетраење на осветлувањето на
натисот или рекламната табла во
текот на една година)
p - Ангажирана снага за осветлување
на натисот или рекламната табла
изразено во kw/h
c - Цена на 1 kw/h електрична
енергија
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Член 2-б
Обврската
за
плаќање
на
надоместокот од член 2 на оваа Одлука
не ја исклучува обврската за плаќање на
комунална такса
за истакнување на
реклами, објави и огласи на јавни места,
во висина утврдена со
Одлуката за
утврдување висината на
комунални
такси
(„Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 11/05 и 20/06).

бр. 12

стр.

5

(„Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39
став 1 алинеја 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 плански
документации на подрачјето на општина
Струмица

Член 2-в
Поставувањето на натписи и
рекламни табли за комерцијални потреби
ќе се врши по пат на оглас во постапка
утврдена со Правилник донесен од
Градоначалникот на општина Струмица, а
висината на надоместокот утврден со
член 2 од оваа Одлука ќе се смета за
почетна цена при
поднесувањето на
понуди.
Поставувањето на натписи и
рекламни табли за сопствени потреби ќе
се врши по барање на странките во
постапка
утврдена со Правилник
донесен од Градоначалникот на општина
Струмица.
Дозволата за поставувањето на
натписи и рекламни табли ја издава
Градоначалникот на општина Струмица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-4249/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

…………………………….

Врз основа на член 50 став1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа

1. Се објавува Одлуката за
утврдување на потребата од изработка
на локални урбанистички
плански
документации на подрачјето на општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 14.07.2010 година.
Бр. 08-4251/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

120.
Врз основа на член 50-а од
Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 91/09)
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 14.07.2010 година, донесе
Одлука
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 следнaта катастаррска и
градежна парцела:

Стр. 6

р.б.
1
2
3
4

бр. 12
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Катастарска/градежна
парцела
КП 367 КО Струмица
КП 1296 КО Струмица
КП 701 КО Струмица
КП 2066 КО Струмица

Подносител на
иницијатива
Стоева Виолета
Пиличева Вера
Наковска Габриела
Пешкирска Данче и
Павлинка

16.07.2010 год.

самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање
самоинвестирање

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 на 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.
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.07-4251/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т ру м и ц а
Марјан Даскаловски с.р.
...........................

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
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
утврдување на Нацрт – Деталниот
Урбанистички план за дел од У.Е .„2“ Урбан блок 19 во град Струмица
1. Се објавува Заклучокот за
утврдување на Нацрт – Деталниот
урбанистички план за дел од У.Е. „2“ Урбан блок 19
во град Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
14.07.2010 година.
Бр.08 – 4250/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
……………………………………

121.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08, 51/05, 137/07, и 91/09) и член 20
став 1 точка 7 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот
на општина Струмица на седницата
одржана на 14.07.2010 година, донесе
З а к л у ч ок
за утврдување на Нацрт- Деталниот
урбанистички план за дел од У.Е. „2“ Урбан блок 19 во град Струмица
1. Се утврдува Нацрт- Деталниот
урбанистички план за дел од У.Е. „2“ Урбан блок 19 од во град Струмица е со
површина од 26,77 ха и граничен опфат:
- на исток –
локален пат за
населено место Сачево

16.07.2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

- на запад
улица број 1
дефинирана
во
Генералниот
урбанистички план на град Струмица
- на север – улица „ Гоце Делчев“,
дел од магистрален пат М6
- на југ - граница на урбан опфат
на град Струмица согласно Генералниот
урбанистички план на град Струмица
изработен од „СТАН арт “ Куманово и
содржи:
- текстуален дел
- графички приказ
Член 2
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Бр.07-4250/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеја 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 по Одлуки
на УО на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за погребални дејности
1. Се објавува Заклучокот по
Одлуките на УО на ЈПКД „Комуналец“
Струмица,
за
погребални
дејности
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
14.07.2010 година.
Бр.08-4252/4
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
……………………

122.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр.38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“ бр.
5/06), Советот на општина Струмица
расправајки по Одлуките од Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
донесени согласно Законот за гробишта и
погребални услуги, на седницата одржана
на 14.07.2010 година, донесе

бр. 12

стр.

7

З а к л у ч о к
по Одлуки на Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
погребални дејности
1. Советот на општина Струмица
ја
подржува
иницијативата
на
Здружението
на
комуналните
претпријатија на Република Македонија
(АДКОМ), подржана и од ЗЕЛС за
одложување на примената на Законот за
гробишта и погребални услуги за период
од три години, со што јавните
претпријатија кои се стекнале со својство
на управители на гробиштата, да
продолжат да ги вршат и погребалните
услуги.
2. ЈПКД „Комуналец“Струмица да
продолжи да ги врши дејностите кои
произлегуваат од Законот за гробишта и
погребални услуги, не само како
управител на гробиштата, туку и како
оператор со погребални услуги.
3. Солидарниот погребален фонд
продолжува да функционира во рамките
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица. Со него
се
подмируваат
дејностите
на
управителот на гробиштата и основните
погребални услуги. Доплата се врши само
за посебни погребални услуги, а
дополнително се наплаќа и надоместокот
за одржување на гробиштата (гробарина).
4. Солидарниот погребален фонд,
не може да се користи од други
оператори на погребални услуги.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4252/3 Совет на општина Струмица
14.07.2010 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 („Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеја 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 давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висина и наплата на надоместокот за
обележување и изработка на протокол и
регулациона, градежна и нивелациона
линија со определување на површина за
изградба на гробно место и гроб

Стр. 8

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместокот за
обележување
и
изработка на протокол и регулациона,
градежна и нивелациона линија со
определување на површина за изградба
на гробно место и гроб, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.07.2010 година.
Бр.08-4252/2
15.07.2010 год.
С трумица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

123.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр. 38/96) 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 14.07.2010 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместок за обележување и изработка на протокол за регулациона,
градежна и нивелациона линија со
определување на површина за
изградба на гробно место и гроб
1. Се дава согласност на
Одлуката за утврдување на висина и
наплата на надоместок за обележување и
изработка на протокол за регулациона,
градежна и нивелациона линија со
определување на површина за изградба
на гробно место, донесена од Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица ,
бр. 02-3731/2 од 05.07.2010 година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“, ќе се објави во „Сл.
гласник на општина Струмица“.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4252/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................

16.07.2010 год.

124.
Врз основа на член 19 точка 8 од
Законот за јавни претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности, член
17 точка 1 алинеја. 7 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точка 10 од Статутот на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, Управниот одбор
на ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица,
на
седницата одржана на
05.07.2010
година, донесе
Одлука
за утврдување на висина и наплата на
надоместок за обележување и
изработка на протокол за регулациона,
градежна и нивелациона линија со
определување на површина за
изградба на гробно место и гроб
Член 1
Се утврдува висината и наплата
на надомeсток за обележување и
изработка на протокол за регулациона,
градежна и нивелациона линија со
определување на површина за изградба
на гробно место и тоа од 1500,00 денари.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
Општина Струмица.
Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/2
„Комуналец“ Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеја 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 давање
согласност на Одлуката за утврдување
на висина и наплата на надоместокот за
пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместокот за пристап и користење на
комуналната
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти,
донесен на седницата на Советот на

16.07.2010 год.

општина
Струмица,
14.07.2010 година.

Службен гласник на општина Струмица

одржана

125.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр.38/96) 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 14.07.2010
година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објекти
1. Се дава согласност на
Одлуката за утврдување на висина и
наплата на надоместок за пристап и
користење
на
комуналната
инфраструктура
на
гробиштата
и
придружните
објекти,
донесена
од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица, бр.02-3731/3 од 05.07.2010
година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“, ќе се објави во „Сл.
гласник на општина Струмица“.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9

3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4253/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................

126.
Врз основа на член 19 точка 8 од
Законот за јавни претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности, член
17 точка 1 алинеја 8 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точка 10 од Статутот на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, Управниот одбор
на ЈПКД ,,Комуналец“ Струмица,
на
седницата одржана на ден
05.07.2010
година , донесе
Одлука
за утврдување на висината и наплата
на надоместок за пристап и користење
на комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објети
Член 1
Се утврдува
висината и
наплатата на надомест за пристап и
користење
на
на
комуналната
инфраструктура
на гробиштата и
приружните објекти и тоа:

Единечна
мерка

Опис на услугата
Користење на мртовечница со ладилник од 0 до 24
часа
Користење на мртовечница со ладилник за секои
започнати наредни 24 часа
Користење простор за припрема на покоен
Користење на простор за излагање на покоен на
одар
Користење на просторија за обдукција
Користење на просторија за помен

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
општина Струмица.
Бр. 02-3731/3
05.07.2010 год.
Струмица

стр.

на

Бр.08-4253/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
………………………..

Ред.
бр.

бр. 12

Управен одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица
Претседател,
Киро Кончалиев с.р.

погреб

Единечна
цена без
ДДВ
2.000,оо

погреб

1.500,оо

погреб

500,оо

час
погреб
помен

500,оо
2.000,оо
1.000,оо

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

Стр. 10

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висина и наплата за доделување гробно
место
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата за
доделување гробно место, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.07.2010 година.
Бр.08-4255/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
……………………………..

127.

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата за
доделување на гробно место
1. Се дава согласност на
Одлуката за утврдување на висина и

1.
2.
3.
4.

наплата за доделување на гробно место,
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица, бр. 02-3731/4 од
05.07.2010 година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“ , ќе се објави во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4255/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................

128.

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр.38/96) 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 14.07.2010
година, донесе

ред.
број

Врз основа на член 19 точка 8 од
Законот за јавни претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности ,член
17 точка 1 алинеја 9 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точка 10 од Статутот на ЈПКД
„Комуналец” Струмица, Управниот одбор
на ЈПКД ,,Комуналец” Струмица,
на
својата седница одржана на ден
05.07.2010 година ја донесе следната
Одлука
за утврдување на висината и наплата
за доделување на гробно место
Член 1
Се утврдува висината и наплата
на надоместок за доделување на гробно
место и тоа:
единечна единична цена
без ДДВ
мерка

Опис на услугата

Реон 1: блок 1 , блок 2, блок 3 ,блок 01а
(алеа 1 и 2 ), блок 01б (алеа 1 и 2 )
Реон 2:
блок 4 , блок 6 и блок 01 а (алеа 3 и 4 )
Реон 3: блок 7
Реон 4: блок 5 - алеа на заслужни граѓани

Член 2
Оваа Одлука за утврдување
висината и наплата на надоместок
доделување на гробно место влегува
сила по добивањето согласност
Советот на Општина Струмица.
Бр. 02-3731/4
05.07.2010 год.
Струмица

16.07.2010 год.

на
за
во
од

Управен одбор на ЈПКД
„Комуналец” Струмица
Претседател,
Киро Кончалиев с.р.

гробно
место
гробно
место
гробно
место
гробно
место

18.000,00
12.000,00
6.000,00
35.000,00

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

16.07.2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување
на висина и наплата на надоместокот
гробарина

бр. 12

стр. 11

Од л у к а
за утврдување на висина и наплата на
надоместок за гробарина
Член 1

1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместокот за гробарина, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.07.2010 година.
Бр.08-4256/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
…………………………

129.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр. 38/96) 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 14.07.2010 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместок за гробарина
1. Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместок за гробарина, донесена од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица, бр.02-3731/5 од 05.07.2010 год
2. Одлуката
од Управниот одбор на
ЈПКД„Комуналец“ , ќе се објави во „Сл.
гласник на општина Струмица“.
3. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-4256/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................

130.
Врз основа на член 19 точка 8 од
Законот за јавни претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности ,член
17 точка 1 алинеја 10 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точка 10 од Статутот на ЈПКД
„Комуналец” Струмица, Управниот одбор
на ЈПКД ,,Комуналец” Струмица,
на
својата седница одржана на ден
05.07.2010 година, донесе

Се
определува
висината
и
наплата на надомeсток за гробарина и
тоа 600,00 денари на секој носител на
гробно место.
Член 2
Оваа Одлука за утврдување
висината и наплата на надомeсток
гробарина
влегува
во
сила
добивањето согласност од Советот
Општина Струмица.

на
за
по
на

Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/5
„Комуналец” Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеја 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 давање
согласност на Одлуката за утврдување
на висина и наплата на надоместок за
пристап и користење на комуналната
инфраструктура на гробиштата и
придружните објекти од страна на
каменорезачи
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комуналната
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти од
страна на каменорезачи, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.07.2010 година.
Бр.08-4257/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
…………………………..

Стр. 12

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

131.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр. 38/96) 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 14.07.2010
година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина и наплата на
надоместок за пристап и користење на
комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објекти од
страна на каменорезачи
1. Се дава согласност на
Одлуката за утврдување на висина и
наплата на надоместок за пристап и
користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните
објекти од страна на каменорезачи,
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“Струмица , бр. 02-3731/6 од
05.07.2010 година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“ , ќе се објави во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во
„Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4257/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................

132.
Врз основа на член 19 точка 8 од
Законот за јавни претпријатија , член 29
од Законот за комунални дејности ,член
17 точка 1 алинеја 8 од Законот за
гробишта и погребални услуги и член 27
точка 10 од Статутот на ЈПКД
„Комуналец” Струмица, Управниот одбор
на ЈПКД ,,Комуналец” Струмица,
на
својата седница одржана на ден
05.07.2010 година ја донесе следната

16.07.2010 год.

комуналната
инфраструктура
на
гробиштата и придружните објекти од
страна на каменорезачи и тоа 1.350,00
денари од час.
Член 2
Оваа Одлука за утврдување на
висината и наплата на надомeсток за
пристап и користење на комуналната
инфраструктура
на
гробиштата
и
придружните објекти од страна на
каменорезачи,
влегува во сила по
добивањето согласност од Советот на
Општина Струмица.
Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/6
„Комуналец” Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
.....................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3
од Законот за локалната
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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цени на погребна опрема
1.
Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цени на погребна опрема,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
14.07.2010 година.
Бр.08-4258/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
………………………….

133.

Одлука
за утврдување на висина и наплата
на надоместок за пристап и користење
на комуналната инфраструктура на
гробиштата и придружните објекти од
страна на каменорезачи

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр. 38/96) 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 14.07.2010 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висина на цени на погребна опрема

Член 1
Се утврдува висината и наплата
на надомeсток за пристап и користење на

1. Се дава согласност на
Одлуката за висина на цени на погребна
опрема, донесена од Управниот одбор на

16.07.2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 12

стр. 13

ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 023731/7 од 05.07.2010 година.
2.Одлуката од Управниот одбор на
ЈПКД „Комуналец“, ќе се објави во „Сл.
гласник на општина Струмица“.
3.Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.

Струмица, член 27 од Законот за
комунални дејности („Сл. весник на РМ”
бр. 45/97) член 11 Законот за јавни
претпријатија („Сл. весник на РМ” бр.
36/96), Управниот одбор на ЈПКД
,,Комуналец” Струмица,
на својата
седница одржана на ден
05.07.2010
година ја донесе следната

Бр.07-4258/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................

Одлука
за висината на цени на погребна
опрема
Член 1

134.
од

Врз основа на член 27 точка 10
Статутот на ЈПКД „Комуналец”









Се утврдуваат висини на цени на
погребна опрема и тоа:

Погребна опрема
сандук
Крст
Пирамида
Венец – Струма 100 см
Трака со натпис
Исковани букви на крст
Исковани бројки на крст

Член 2
Оваа одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.
Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/7
„Комуналец” Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
...........................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број
5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на општина Струмуца –
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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цени за превоз на опрема на покоен
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цени за превоз на опрема на
покоен, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
14.07.2010 година.
Бр.08-4259/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.

Цени
4.500,оо
500,оо
850,оо
300,оо
50,оо
80,оо
70,оо

135.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр. 38/96) 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 14.07.2010 година,
донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висина на цени за превоз на опрема и
покоен
1. Се дава согласност на
Одлуката за висина на цени за превоз на
опрема и покоен, донесена од Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец“Струмица бр.
02-3731/8 од 05.07.2010 година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“ , ќе се објави во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4259/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

Стр. 14

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

седница одржана на ден
година ја донесе следната

136.
Врз основа на член 27 точка 10
од Статутот на ЈПКД „Комуналец”
Струмица, член 27 од Законот за
комунални дејности („Сл. весник на РМ”
бр. 45/97) член 11 Законот за јавни
претпријатија („Сл. весник на РМ” бр.
68/95), Управниот одбор на ЈПКД
,,Комуналец” Струмица,
на својата








16.07.2010 год.

Одлука
за висината на цени за превоз на
опрема и покоен
Член 1
Се утврдуваат висини на цени за
превоз на опрема и покоен и тоа:

Превоз
Превоз на погребна опрема до покоен
Превоз на покоен од дома до гробишта
Превоз на покоен надвор од градот до 20 км
Превоз на покоен надвор од градот над 20 км се наплаќа и
50% од вредноста на горивото по изминат км
Превоз на покоен од болница до капела
Превоз на покоен од капела до гробно место
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.
Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/8 „Комуналец” Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и
член 39 став 1 алинеја 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 давање
соглсност на Одлуката за висина на цени
во градски гробишта Струмица
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цени во градски гробишта
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 14.07.2010 година.
Бр.08-4260/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................

05.07.2010

Цена /
денари
500,оо
500,оо
1.000,оо
500,оо
300,оо

137.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр. 38/96) 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 14.07.2010
година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висина на цени во градски гробишта Струмица
1. Се дава согласност на
Одлуката за висина на цени во градски
гробишта – Струмица, донесена од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица
бр.02-3731/9 од 05.07.2010
година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“, ќе се објави во „Сл.
гласник на општина Струмица“.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4260/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................

16.07.2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

138.
Врз основа на член 27 точка 10
од Статутот на ЈПКД „Комуналец”
Струмица, член 27 од Законот за
комунални дејности („Сл. весник на РМ”
бр. 45/97),
член 11 Законот за јавни
претпријатија („Сл. весник на РМ” бр.
68/95), Управниот одбор на ЈПКД
,,Комуналец” Струмица,
на својата



седница одржана на ден
година ја донесе следната

Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/9
„Комуналец” Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеја 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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цени во градските гробишта по барање на
странката
1. Се објавува Заклучокот
за
давање согласност на Одлуката за
висина на цени во градските гробишта по
барање на странката, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.07.2010 година.
Бр.08-4261/2
Градоначалник
15.07.2010 год.
на општина струмица
С трумица
Зоран Заев с.р.
.........................

139.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр.38/96) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица“
бр.5/06), Советот на општина Струмица

стр. 15

05.07.2010

Одлука
за висина на цени во градски гробишта
- Струмица
Член 1
Се утврдуваат висини на цени во
градски гобишта и тоа:

Погреб
Ископ и закоп на гробно место со правење на
хумка

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.

бр. 12

Цена/ден.
4.500,оо

на седницата одржана на 14.07.2010
година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висина на цени во градски гробишта
по барање на странката
1. Се дава согласност на
Одлуката за висина на цени во градски
гробишта по барање на странката
донесена од Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица бр. 02-3731/10 од
05.07.2010 година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“ , ќе се објави во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4261/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...........................

140.
Врз основа на член 27 точка 10
од Статутот на ЈПКД „Комуналец”
Струмица, член 27 од Законот за
комунални дејности („Сл. весник на РМ”
бр. 38/96),
член 11 Законот за јавни
претпријатија („Сл. весник на РМ” бр.
68/95), Управниот одбор на ЈПКД
,,Комуналец” Струмица,
на својата
седница одржана на ден
05.07.2010
година ја донесе следната
Одлука
за висина на цени во градски гробишта
по барање на странката
Член 1
Се утврдуваат висини на цени на
погребни услуги во градски гробишта по

Стр. 16

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

16.07.2010 год.

барање на странките и тоа:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Погребни услуги
Дотерување на покоен за погреб
Поставување клупа до гробно место
Обновување на букви и бројки на стар гроб (1бр)
Поправка на бетонски рамови
Лепење на порцелански слики
Правење рам од летви и поставување на венци
Резервација на гробно место со рам за период од
10 години
Поплочување на бетонски плочки по м² (бекатон)
Бетонирање на м²
Користење песок по м³
Равнење на гроб за помен
Рушење на стар споменик со одвед. на шут
Ексхумација на леш
Припрема на стар гроб за закоп
Бетонирање на гробно место од внатрешната
страна (гробница)

Цени/ден.
1.500,оо
2.500,оо
40,оо
800,оо
200,оо
500,оо
6.000,оо
850,оо
600,оо
800,оо
400,оо
3.000,оо
10.000,оо
1.000,оо
12.000,оо

Цените се без пресметан ДДВ
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.
Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/10
„Комуналец” Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
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 давање
согласност на Одлуката за висина на
цени на услуги за правни и физички лица
за водовод и канализација
1.Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висина на цени на услуги за правни и
физички лица за водовод и канализација,

донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
14.07.2010 година.
Бр.08-4262/2
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................

141.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. весник на
РМ“ бр. 38/96) 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 14.07.2010
година, донесе
З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
висина на цени на услуги за правни и
физички лица за водовод и
канализација
1. Се дава согласност на
Одлуката за висина на цени на услуги за
правни и физички лица за водовод и
канализација, донесена од Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
бр.02-3731/11од 05.07.2010 година.
2. Одлуката од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“ , ќе се објави во
„Сл. гласник на општина Струмица“.

16.07.2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-4262/1 Совет на општина Струмица
14.07.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

142.
Врз основа на член 27 точка 10
од Статутот на ЈПКД „Комуналец”
Струмица, член 27 од Законот за
комунални дејности („Сл. весник на РМ”
бр. 45/97),
член 11 Законот за јавни
претпријатија („Сл. весник на РМ” бр.

р.бр.

стр. 17

38/96), Управниот одбор на ЈПКД
,,Комуналец” Струмица,
на својата
седница одржана на ден
05.07.2010
година ја донесе следната
Одлука
за висина на цени на услуги за правни
и физички лица за водовод и
канализација
Член 1
Се утврдуваат висини на цени на
услуги за правни и физички лица за
водовод и канализација и тоа:

Опис

Монтажа / Демонтажа

бр. 12

ед.
мера

ед. цена

бр.

1.600,00

на водомери

1.

Куќни водомери

2.

-//-

3/4”

бр.

1.800,00

3.

-//-

1”

бр.

2.100,00

4.

-//-

5/4”

бр.

2.500,00

5.

-//-

6/4”

бр.

2.800,00

бр.

3.500,00

6.

1/2”

Индустриски водомери

Ф50

7.

-//-

Ф80

бр.

5.500,00

8.

-//-

Ф100

бр.

7.500,00

9.

-//-

Ф150

бр.

9.500,00

10.

-//-

Ф200

бр.

12.500,00

бр.

4.500,00

11.

Комбинирани индустриски водомери

Ф50-1/2”

12.

-//-

Ф80-3/4”

бр.

6.500,00

13.

-//-

Ф100-3/4”

бр.

8.500,00

14.

-//-

Ф100-1”

бр.

8.500,00

15.

-//-

Ф150-5/4”

бр.

10.500,00

Стр. 18

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

16.07.2010 год.

Поправка и баждирање на куќни водомери – сервисирање
16.

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

бр.

17.

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

бр.

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

бр.

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

бр.

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

бр.

18.

19.

20.

1229,00
1356,00

1526,00

1356,00

805,00

Користење услуги на специјални возила
21.

Отпушување на каналска мрежа со специјално
возило за работа под притисок

час.

22.

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

час.

23.

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

1 полнење
/6м3

24.

Отпушување на надворешна каналска мрежа со
рачен и електричен алат

час

3000,00
4000,00
2500,00
1271,00

Цените се без ДДВ 18%
Член 2
Оваа одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.
Управен одбор на ЈПКД
Бр. 02-3731/11 „Комуналец” Струмица
05.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Киро Кончалиев с.р.
....................................

143.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Сл. весник на РМ“ број 51/05 и 91/09 ) и
член 39 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 организирање на јавна анкета по
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за дел од У.Е. „2“ - Урбан блок 19 во
град Струмица
1. Се организира јавна анкета по
Нацрт - Деталниот урбанистички план за
дел од У.Е. „2“ - Урбан блок 19 во град
Струмица, кој е со површина од 26,77 ха
и граничен опфат:

16.07.2010 год.

-

Службен гласник на општина Струмица

на исток – локален пат за населено
место Сачево;
на запад - улица број 1 дефинирана
во Генералниот урбанистички план на
град Струмица;
на север – улица „ Гоце Делчев“ дел
од магистрален пат М6;
на југ - граница на урбан опфат на
град Струмица согласно Генералниот
урбанистички план на град Струмица.

2. Решението за организирање
јавната анкета ќе биде објавено на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за урбанизам и
комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица”
и средствата за јавно
информирање.
3. Јавната анкета ќе трае 10
работни
денови
од денот
на
објавувањето на Решението, односно од
16.07 до 30.07.2010 година.
4.
Нацрт
Деталниот
урбанистички план за дел У.Е. „2“ - Урбан
блок 19 во град Струмица, ќе биде
изложен во просториите на Секторот за
урбанизам
и
комунални
работи
ул.”Ленинова” во соба број 3.
5. Заинтересираните граѓани и
правни лица во предвидениот рок на
анкетни листови ќе можат да ги дадат
своите забелешки.
6. Ова Решение влегува во сила
од денот на донесувањето и ќе се објави
во ”Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 4250 /3
Градоначалник
15.07.2010 год . на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................

144.
Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(“Сл. весник на РМ” број 51/05 и 91/09) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица”
број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

бр. 12

стр. 19

Решение
за организирање на јавна презентација
по Нацрт - Деталниот урбанистички
план за дел од У.Е. „2“ - Урбан блок 19
во град Струмица
1. Се
организира
јавна
презентација по Нацрт - Деталниот
урбанистички план за дел од У.Е. „2“ Урбан блок 19 во град Струмица, со
површина од 26,77 ха и граничен опфат:
-

на исток – локален пат за населено
место Сачево

-

на запад - улица број 1 дефинирана
во Генералниот урбанистички план на
град Струмица

-

на север –улица „ Гоце Делчев“ дел
од магистрален пат М6

-

на југ - граница на урбан опфат на
град Струмица согласно генералниот
урбанистички план на град Струмица

2. Решението за организирање
јавната презентација ќе биде објавено на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за урбанизам и комунални
работи, ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица” и средствата за јавно
информирање.
3. Јавната презентација ќе се
одржи на ден 21.07.2010 година (среда)
со почеток во 11,00 часот во просториите
на Дом на АРМ Струмица.
4. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 4250/4
15.07.2010 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

Стр. 20

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

-

145.
Врз основа на член 24 точка 5 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл. весник на РМ” број
51/05) и член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета по Нацрт- Деталниот
урбанистички план за дел од У.Е. „2“ Урбан блок 19, во град Струмица
1. За членови во Комисијата за
спроведување на јавната презентација и
јавна анкета по Нацрт - Деталниот
урбанистички план за дел од У.Е. „2“ Урбан блок 19 во град Струмица со
површина од 26,77 ха и граничен опфат:
-

на исток – локален пат за населено
место Сачево;

-

на запад - улица број 1 дефинирана
во Генералниот урбанистички план на
град Струмица;

-

-

16.07.2010 год.

на север –улица „ Гоце Делчев“ дел
од магистрален пат М6
на југ - граница на урбан опфат на
град Струмица согласно генералниот
урбанистички план на град Струмица

ги именувам:
- Стојан Динев – Раководител на
Секторот за урбанизам и комунални
работи;
-

Андреј Манев
– претставник на
изготвувачот на Предлог – Планот; и

-

Александар Цицимов – дипломиран
архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја
спроведе јавната презентација на ден
21.07.2010 година (среда) со почеток во
11,00 часот во просториите на Дом на
АРМ - Струмица, а јавната анкета во рок
од 10 работни дена од денот на
објавувањето на
Решениeто
за
организирање јавна анкета.
3. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето и ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08- 4250/5
Градоначалник
15.07.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________

