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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр.
3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана
единица 2 согласно ГУП на град
Струмица), општина Струмица 2014 - 2019
година
Се објавува Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр.
3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана
единица 2 согласно ГУП на град
Струмица), општина Струмица 2014 - 2019
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2015 година.
Бр. 09-5774/2
Општина Струмица
13.07.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
143.
Врз основа на член 11 и 22 од од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07,
151/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 и 42/14) и член 20 од

Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 10.07.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување Нацрт ДУП за една
парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок
14 (блок 30, Урбана единица 2 согласно
ГУП на град Струмица), општина
Струмица 2014 - 2019 година
Член 1
Се утврдува Нацрт ДУП за една
парцела, на КП бр. 3786/1, дел од блок 14
(блок 30, Урбана единица 2 согласно ГУП
на град Струмица), општина Струмица
2014 - 2019 година.
Член 2
Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 390м2.
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
една парцела, на КП бр. 3786/1, дел од
блок 14 (блок 30, Урбана единица 2
согласно ГУП на град Струмица) граничи:
- Од југоисток
парцела бр. 3786/2;

со

катастарската

- Од исток и запад со улиците „Кочо
Рацин“ и „Кирил и Методиј“.
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бр. 9
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Член 3
Нацрт ДУП за една парцела, на КП
бр.3786/1, дел од блок 14 (блок 30, Урбана
единица 2 согласно ГУП на град
Струмица), општина Струмица 2014- 2019
година, е изработен од Друштвото за
проектирање, градежништво и инженеринг
„Вектор 90“ Томе дооел - Струмица со
техн. број 015-2609/2014 и се состои од:
- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и за инфраструктурата.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-5774/1Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
.....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат зa КП бр. 7899 КО
Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат зa КП бр. 7899 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2015 година.
Бр. 09-5775/2 Општина Струмица
13.07.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев
........................................

стр.

144.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 10.07.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат зa КП бр. 7899 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување
на
бесправниот
објект,
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7899
КО Струмица, во сопственост на лицето
Крум Митев.
Објектот на КП бр. 7899 КО Струмица,
се наоѓа вон градежниот опфат, согласно
ГУП на град Струмица, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-5775/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

3
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13.07.2015 год.

Член 2
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 93 КО Белотино
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 93 КО Белотино, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2015 година.
Бр. 09-5776/2
13.07.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.....................................
145.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 10.07.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 93 КО Белотино
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект, ТС 10/0.4
кв Белотино - столбна, кој се наоѓа на КП
бр. 93 КО Белотино, во сопственост на
ЕВН Електростопанство на Македонија,
АД за дистрибуција на ел. енергија КЕЦ
Струмица.
Според УПС Белотино, објектот на КП
бр. 93 КО Белотино, се наоѓа на земјиште
со намена црква и гробишта, на земјиште
сопственост на Република Македонија.

Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-5776/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 4774/2 КО Куклиш
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 4774/2 КО Куклиш, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2015 година.
Бр. 09-5777/2
13.07.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..............................
146.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и
199/14), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 10.07.2015 година, донесе
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147.
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 4774/2 КО Куклиш
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект, ТС 10/0.4
кв Куклиш 3-лим. Блинд., кој се наоѓа на
КП бр. 4774/2 КО Куклиш во сопственост
на
ЕВН
Електростопанство
на
Македонија, АД за дистрибуција на ел.
енергија КЕЦ Струмица.
Според УПС Куклиш, објектот на КП бр.
4774/2 КО Куклиш, се наоѓа на земјиште со
намена
домување,
на
земјиште
сопственост на ЕВН Електростопанство на
Македонија, АД за дистрибуција на ел.
енергија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-5777/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници
на Општина Струмица во Училишниот
одбор на ООУ „Маршал Тито“ Муртино,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2015
година.
Бр. 09-5778/2
Општина Струмица
13.07.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................

Врз основа на член 124 од Законот
за основното образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11,
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14 и 10/15) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
10.07.2015 година, донесе
Решение
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на ООУ „Маршал Тито“
Муртино

1. Од Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино, поради истек на
мандатот, се разрешуваат претставниците
на Општина Струмица: Сања Најданова
и Ице Беличев.
2. За претставници на Општина
Струмица во Училишниот одбор на ООУ
„Маршал Тито“ Муртино, се именуваат:
- Ице Беличев; и
- Сања Најданова
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-5778/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

5

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
одложување на донесувањето на
Одлуката за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 7519 КО Струмица
Се објавува Заклучокот за одложување
на
донесувањето на Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште на КП бр.
7519
КО
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2015 година.
Бр. 09-5779/2
Општина Струмица
13.07.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
148.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2015 година,
донесе
Заклучок
за одложување на донесувањето на
Одлука за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко
– планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица
1. Се
одложува донесувањето на
Одлука за утврдување на неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 7519 КО Струмица, во
сопственост на лицето Благој Смилков од
Струмица.
2. Овој Заклучок
влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-5779/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
.................................

бр. 9

13.07.2015 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот
од I – III месец 2015 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот
од I – III месец 2015 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2015 година.
Бр.09-5780/2
Општина Струмица
13.07.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
149.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и
61/15) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2015 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за периодот од I – III месец
2015 година
1.Се дава согласност на Извештајот за
работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за периодот од I – III месец 2015 година,
усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.
02-6543/2 од 02.07.2015 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5780/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
.....................................

13.07.2015 год.

бр. 9
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за изменување
и дополнување на Програмата за работа
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2015 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Програмата за изменување
и дополнување на Програмата за работа
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
за 2015 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2015 година.
Бр.09-5781/2 Општина Струмица
13.07.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
........................................
150.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и
61/15) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2015 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
изменување и дополнување на
Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2015 година
1.Се
дава
согласност
на
Програмата
за
изменување
и
дополнување на Програмата за работа на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2015 година, усвоена од Управниот одбор
со Одлука бр. 02-437/2 од 03.07.2015
година.

стр.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5781/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 на цени на услугите за
поставување и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Струмица на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висина
на
цени на
услугите
за
поставување и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Струмица на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2015 година.
Бр.09-5782/2
13.07.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

....................................
151.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и
61/15) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2015 година,
донесе

7

Стр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина на цени на
услугите за поставување и одржување
на јавното осветлување на подрачјето
на Општина Струмица на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на висина на цени на
услугите за поставување и одржување на
јавното осветлување на подрачјето на
Општина Струмица број 02-437/3 од
03.07.2015 година, донесена од Управниот
одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5782/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
..........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 на цената за услуга паркирање во
деновите на јавната манифестација
„Струмица Опен“ на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висина на цената за услуга паркирање во
деновите на јавната манифестација
„Струмица Опен“ на ЈП „Паркиралишта
Струмица“
Струмица,
донесен
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2015 година.
Бр.09-5783/2
Општина Струмица
13.07.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

бр. 9

13.07.2015 год.

152.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и
61/15) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2015 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висина на цената за
услуга паркирање во деновите на
јавната манифестација „Струмица
Опен“ на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица
1.
Се дава согласност на
Одлуката за утврдување на висина на
цената за услуга паркирање во деновите
на јавната манифестација „Струмица
Опен“ на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица број 02-437/3 од 03.07.2015
година, донесена од Управниот одбор на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5783/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за отуѓување на
патничко возило на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за отуѓување на
патничко возило на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица, донесен на седницата на

13.07.2015 год.

бр. 9

Службен гласник на општина Струмица

Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2015 година.
Бр.09-5784/2
13.07.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

стр.

Програма
за изменување и дополнување на
Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ - Струмица
за 2015 год.
Член 1

.......................................
153.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)
и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2015 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
отуѓување на патничко возило на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица
1. Се дава согласност на Одлуката
отуѓување на
патничко возило марка
„Лада“ тип 1300 Караван, со број на
шасија ХТА210400К0197471 и број на
моторот 0612043, произведено 1989
година, донесена од Управниот одбор на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица број 0240 од 25.02.2015 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5784/1 Совет на општина Струмица
13.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
.................................
154.
Врз основа на член 19 од Законот
за јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ
бр. 38/96,09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/12,119/13, 41/14,138/14i
25/15) и член 25 од Статутот на ЈП
Паркиралишта Струмица - Струмица
Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ - Струмица на седницата
одржана на 03.07.2015 година донесе:

Со оваа Програма се врши
изменување
и
дополнување
на
Програмата
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица за
2015 година со бр.01-1188/1 од 19.12.2014
година, во текстот што е составен дел на
оваа Програма :
Во Програмата за работа за 2015
год. на 4 ( четвртата ) страна во точка 4.
План за работа по одделенија во јавното
претрпријатие Паркиралишта Струмица за
2015 та година, потточка 4.1. Одделението
за јавни паркиралишта ќе ги врши
работите поврзани со:
- по алинеја 5 се додава нова
алинеја 6 која гласи:
„- одбележување на хоризонтална
сигнализација на сообраќајници, улици и
јавни површини во Општина Струмица”.
Во потточка 4.1. Одделението за
јавни паркиралишта ќе ги врши работите
поврзани со:
На 6 ( шестата ) страна, се додава
нов став која гласи::
„Хоризонталната
сигнализација
има значајна улога во безбедно одвивање
и насочување на сите видови моторизиран
сообраќај и учесници во него (пешаците
како најслаба категорија, велосипеди и
мотори, возила и товарни моторни
возила).
ЈП „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ –
Струмица, преку одделението јавни
паркиралишта
ќе
врши
редовно
одбележување и одржување на јавните
паркиралишта
во
Струмица,
собраќајниците, улиците и останати јавни
површини во Струмица и тоа два пати
годишно – на пролет и на есен се со цел
да се зголеми безбедноста на сите
учесници во сообраќајот“.
Во точка 5. финансиски план за
работа
на
јавното
претријатие’’
Паркиралишта Струмица ’’- Струмица за
2015
година се врши измена
и
дополнување:
Во табелата кај А. Вкупен приход,
по реден број.5 Субвенции од општина,
2.900.000,се додава нова ставка со реден
број „ 6. Одржување на јавните патишта
(хоризонтална сигнализација), 1.144.068
денари“.
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Во табелата кај Б. Вкупни трошоци,
по реден број „1.19 Вадење на мерни
ормари од трафостаница,1.500.000“,се
додава нова ставка со реден број „1.20
репроматеријали
и
опрема
за
одбележување
на
хоризонтална
сигнализација, 1.100.000“ , a редниот број
1.20 станува 1.21.

бр. 9

13.07.2015 год.

155.
Врз основа на член 19 став 2 точка 7
од Законот за јавни претпријатија („Сл.
весник на РМ“ бр. 38/96,09/97, 06/02,
40/03,
49/06,
22/07,
83/09,
97/10,
6/12,119/13, 41/14,138/14 и 25/15) и член
25 став 1 точка 9 од Статутот на ЈП
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица,
Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта
Струмица“
Струмица
на
седницата
одржана на ден 03.07.2015 година, донесе

Бр.01-438/1
Управен одбор
03.07.2015 год.
Претседател,
Струмица
Нетка Палазова с.р.
..................................

Одлука
за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат висината на цените на услугите за поставување и
одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица и тоа за :
Ценовник за монтажа

Монтажа
по
количина
1

Цена на
монтажа
без ДДВ
120

ДДВ
18%(ден)
21,6

Цена на
монтажа
со ДДВ
(ден)
141,6

2

Улична арматура со заштитно стакло,арматура
за флуо цевки 2x36W,арматура за флуо цевки
2x18W

1

350

63

413

3
4

Арматура со порцеланско грло Е27,Е40
изработена од лиено алуминиумско куќиште
Металхалоген рефлектор со грло Е40

1
1

500
1200

90
216

590
1416

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LED рефлектор,изработен од лиено
алуминиумско куќиште
Патрон за осигурувач со топлив вметок
Автоматски осигурувач
Ножест осигурувач,стаклен осигурувач(тром)
Постоље за топлив осигурувач
Шина за автоматски осигурувач
Бакарна шина(мост) за автоматски осигурувач
Постоље за ножест осигурувач
FID склопка
Везици пластични 400mm
Кабелски завршеток со заштрафување
Изолир трака
Стартер за флуо цевка S2, S10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1500
20
50
100
150
200
200
350
600
5
5
5
10

270
3,6
9
18
27
36
36
63
108
0,9
0,9
0,9
1,8

1770
23,6
59
118
177
236
236
413
708
5,9
5,9
5,9
11,8

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Трака за предупредување (ВНИМАНИЕ
ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ)
Папуча за гмечење со преса
Чаура за гмечење со преса
Божур црево(јувидур) Ф25mm
Надземен самоносив кабел SKS(NFA2X)
Кабел NYM со PVC изолација
Водоотпорна дозна
Порцеланско грло за сијалица (Е27,Е40)
Адаптер за сијалица E40/E27
Комбинирани спојници

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
20
20
20
30
30
30
50
50
100

1,8
3,6
3,6
3,6
5,4
5,4
5,4
9
9
18

11,8
23,6
23,6
23,6
35,4
35,4
35,4
59
59
118

Р.бр
1

Опис
Сијалица со грло( Е27,Е40,ампула)

13.07.2015 год.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Електромагнетна пригушница
Запалка-стартер 70-400W
Затезна SKS стега
Оптичко око-сензор
Поцинкувана трака Fe/Zn
Утикач монофазен,трофазен
Индустриски штек-трофазен
Подземен кабел NAYY
Едножилен кабел-проводник
Заштитно стакло
Трансформатор 220/12V
Топлособирачко црево за кабел
Прекинувач
Штек(монофазен)
Заштитна топка
Фотореле
Тајмер
Разводна табла за автоматски осигурувачи
Тастери START-STOP
Контактор-склопка
Реле NO/NC
Разводен надграден метален ормар
Дрвен електричен столб

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
120
120
200
200
200
200
200
250
300
300
300
300
600
600
1000
4000

18
18
18
18
18
18
18
21,6
21,6
36
36
36
36
36
45
54
54
54
54
108
108
180
720

стр.
118
118
118
118
118
118
118
141,6
141,6
236
236
236
236
236
295
354
354
354
354
708
708
1180
4720

Ценовник за услуги и работа на специјално возило
Р.б.

Опис на монтажа, дефект, работа со
возило

Едине
чна
мерка

Коли
чина

1

Отстранување
на
дефект
во
трафостаница(дел за улично осветлување)

бр

1

Цена
без
ДДВ
(ден)
1500

2

Приклучок на кабел во трафостаница (ТС)

бр

1

3

Електрично поврзување на секоја канделабра
со изработка на кабелски завршници
Ископ на дупка за дрвена или бетонска
бандера(столб)
Фарбање на метален столб (канделабра)

бр

1

бр

ДДВ
18%
(ден)

Цена со
ДДВ
(ден)

270

1770

600

108

708

100

18

118

1

2500

450

2950

бр

1

600

108

708

бр

1

3500

630

4130

7

Анкер за столб со сите пропратни железни
плочи и штрафови комплет
Работа со платформа(корпа) 14m

час

1

1600

288

1888

8

Користење на возило по изминат километар

km

1

30

5,4

35,4

9

Норма час на ВК монтер

час

1

500

90

590

10

Норма час на КВ монтер

час

1

400

72

472

11

Норма час на општ работник

час

1

300

54

354

4
5
6

Член 2
Во цените на услугите со оваа Одлука
е пресметан данокот за додадена
вредност.
Член 3
Со стапување во сила на оваа Одлука,
се укинува и престанува да важи Одлуката
за утврдување на висина на цени на
услугите за поставување и одржување на
јавното осветлување на подрачјето на
Општина
Струмица
бр.02-217/5
од
18.02.2014 година.

Член 4
Оваа Одлука да се достави до Советот
на Општина Струмица за давање
согласност.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на општина Струмица.
Бр.01-437/3
03.07.2015 год.
Струмица

Управен одбор
Претседател,
Нетка Палазова с.р.

.......................................
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13.07.2015 год.

156.
Врз основа на член 19 став 2 точка 7
од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на РМ“ бр.38/96, 09/97,
06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14,138/14 и 25/15) и член
25 од Статутот на ЈП Паркиралишта
Струмица- Струмица, Управниот одбор на
ЈП Паркиралишта Струмица - Струмица на
седница одржана на ден 03.07.2015
година донесе:

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.

Одлука
за утврдување на висина на цената за
услуга паркирање во деновите на
јавната манифестација „Струмица
Опен”

157.
Врз основа на член 34 од Статутот,
Управниот одбор
на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица, на ден 25.02.2015
година, донесе

Член 1

Одлука
за отуѓување на старо патничко возило

Со оваа Одлука се утврдува висина на
цената за услугата паркирање на возила
во јавните паркиралишта од отворен тип
(зонско паркирање), за деновите 14 и
15.08.2015 година,
кога ќе се одржи
јавната манифестација „Струмица-Опен“
фестивал, и тоа:
- Дневна паркинг карта за
сите зони............... 200,оо денари;
Член 2
Во цената на услугата е пресметан
данокот
за
додадена
вредност
и
комунална такса.
Член 3
Оваа Одлука да се достави до Советот
на Општина Струмица за давање
согласност.

Бр.01-438/6
03.07.2015 год.
Струмица

Управен одбор
Претседател,
Нетка Палазова с.р.

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

Член 1
Се отуѓува старо патничко мотороно
возило марка „Лада“ тип „1300 Караван“,
произведено 1989 година,
со број на
шасија ХТА210400К0197471, број на
моторот 0612043 и со регистарска ознака
SR-208-AB.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила по
добивањето согласност од Советот на
општина Струмица.
Бр. 02- 40
25.02.2015 год.
Струмица

Управниот одбор
Претседател,
Џоко Ристевски с.р.
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