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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

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

 
 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Деталниот урбанистички план за Блок 3 и 

5 од град Струмица 
 
 
1. Се објавува Одлуката за 

донесување на Деталниот урбанистички 
план на Блок 3 и 5 од град Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
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општина Струмица , одржана на 28.04.2011 
година. 
 
  Бр.08-2658/2     Градоначалник, 
 29.04.2011 год.          на општина Струмица  
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

…………………. 
  
 80. 
 Врз основа на член 26 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („ Сл. весник на РМ“ бр. 
24/08) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 
 

О д л у к а 
за донесување на Деталниот 

урбанистички план  за Блок 3 и 5  
од град Струмица 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се донесува 
Деталниот урбанистички план за Блок 3 и 5 
во град Струмица. 
 

Член 2 
 Деталниот урбанистички план за 
Блок 3 и 5 од град Струмица е со граничен 
опфат и тоа: 

- Од јужната страна – Просенички пат 
- Од западната страна – Крива река и 

дел од ул. „ Климент Охридски“ 
- Од северо источна страна – граница 

на урбаниот опфат на град Струмица  
Изработен од Друштво за проектирање  
„Визура“ Струмица. 
 

Член 3 
 Деталниот урбанистички план  за 
Блок 3 и 5 од град Струмица се состои  од 
текстуален и графички дел , кои се составен 
дел на оваа Одлука. 
 

Член 4 
 Деталниот урбанистички план за 
Блок 3 и 5 од град Струмица, се заверува со 
потпис и печат на доносителот на планот. 
 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавување во „Сл. 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2658/1      Совет на општина Струмица 
28.04.2011 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“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за дополнување 
на Одлуката за означување условите и 
утврдување на режимот на сообраќај 

во град Струмица 
 
1. Се објавува Одлуката за 

дополнување на Одлуката за означување 
условите и утврдување на режимот на 
сообраќај во град Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица,  одржана на 28.04.2011 година. 
 
 
Бр.08-2659/2               Градоначалник, 
29.04.2011 год.        на општина Струмица  
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

................................... 
  
 81. 
 

Врз основа на член 6 од Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Сл. весник на РМ“ бр.11/07, 86/08 и 98/08) 
член  20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст (“Сл. глсник на Општина 
Струмица 5/06), Советот на општина 
Струмица на сеницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

 
О д л у к а 

за дополнување на Одлуката за 
означување условите  и утврдување на 

режимот на сообраќај во градот 
Струмица 

 
Член 1 

 
Во Одлуката за означување 

условите и утврдување на режимот на 
сообраќај во градот Струмица („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр.11/07) по член 4 
се додава нов член  „4а“  кој гласи: 

„ Достава на стока до објектите на 
правните  и физичките  лица со товарни 
моторни возила и трактори, може да се 
врши во период од 6,оо до 10,оо часот и од  
16,оо до 19,oo часот“. 
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Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден по објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Струмица“. 

 
Бр.07-2659/1   Совет на општина Струмица 
28.04.2011 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“ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за формирање 

на Совет за јавно здравје 
 
 
1. Се објавува Одлуката за 

формирање Совет за јавно здравје, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица,  одржана на 28.04.2011 
година. 
 
Бр.08-2661/2                 Градоначалник, 
29.04.2011 год.        на општина Струмица  
С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

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

82. 
Врз основа на член 18 од Законот за 

јавно здравје („Сл.весник на РМ“ бр. 22/10) 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 
28.04.2010 година, донесе 

 
Одлука 

за формирање Совет за јавно здравје 
 

Член 1 
 
Се формира Совет за јавно здравје 

за подрачјето на општина Струмица. 
                  
                     Член 2 

 
Советот за јавно здравје се состои 

од пет члена од кои три се претставници од 

Советот на општина Струмица, еден 
претставник од општинската администрација 
и еден претставник  од ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Струмица . 
 

Член 3 
 

Советот за јавно здравје ги врши 
следните работи: ги проучува прашањата и 
политиките во областа на јавното здравје, 
изготвува мислења, дава иницијативи и 
предлози до органите на Општината. 

 
Член 4 

 
Оваа Одлука влегува во сила по 

објавувањето во „Сл.гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.07-2661/1      Совет на општина Струмица 
28.04.2011 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“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 

согласност на Програмата за работа на ЈП 
за енергетски дејности  „Струмица – гас“ 

Струмица за 2011 година 
 
 
 
1.  Се објавува Заклучокот за 

давање согласност на Програмата за работа 
на ЈП за енергетски дејности „Струмица – 
гас“ Струмица за 2011 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 28.04.2011 година. 
 
Бр.08-2657/2                Градоначалник, 
29.04.2011 год.     на општина Струмица  
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

 
................................................ 
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83. 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ 
бр.38/96,  6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) 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 
28.04.2011 година, донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање согласност на Програмата за 
работа на ЈП за енергетски дејности 
„Струмица – гас“ Струмица за 2011 

година 
 

1. Се дава согласност на Програмата 
за работа на ЈП за енергетски дејности 
„Струмица – гас“ Струмица за 2011 година, 
усвоена со Одлука бр. 02- 43/3 од 21.04.2011 
година од Управниот одбор на ова 
Претпријатие. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-2657/1      Совет на општина Струмица 
28.04.2011 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“ бр.5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата со 
Годишната сметка на ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ за 2010 година 
  

1.  Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Извештајот за 
работата со Годишната сметка на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ за 2010 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 28.04.2011 
година. 
 
 
    Бр.08-2660/2                  Градоначалник, 
    29.04.2011 год.         на општина Струмица  
    С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

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

84. 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ 
бр.38/96,  6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) 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 
28.04.2011 година, донесе 

 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање согласност на Извештајот за 
работата со Годишната сметка на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ за 2010 година 
 
 

1. Се дава согласност на Извештајот 
за работата со Годишната сметка на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“  за 2010 година, 
усвоен со Одлука бр.02-97/2 од 19.04.2011 
година од Управниот одбор на ова 
Претпријатие. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.07-2660/1      Совет на општина Струмица 
28.04.2011 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

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

__________________________________________________________________
 

___________________________________ 


