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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 усвојување
на Акциски план за Локалната стратегија за
развој на образованието во Општина
Струмица за периодот 2015 - 2017 година
Се објавува Одлуката за усвојување на
Акциски план за Локалната стратегија за
развој на образованието во Општина
Струмица за периодот 2015 - 2017 година,

донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7930/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
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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 20.10.2015 година,
донесе
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Одлука
за усвојување на Акциски план за
Локалната стратегија за развој на
образованието во Општина Струмица за
периодот 2015 - 2017 година
Член 1
Се усвојува Акцискиот план за Локалната
стратегија за развој на образованието во
Општина Струмица за периодот 2015 - 2017
година.
Член 2
Акцискиот план за Локалната стратегија
за развој на образованието за периодот
2015 - 2017 година е составен дел на
Локалната
стратегија
за
развој
на
образованието во Општина Струмица 2015
- 2017.
Член 3
Акцискиот план за Локалната стратегија
за развој на образованието за период 2015 2017 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7930/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
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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 усвојување
на Акциски план за Локалната стратегија на
Општина Струмица за соработка со
граѓанскиот сектор за периодот 2015 - 2017
година
Се објавува Одлуката за усвојување на
Акциски план за Локалната стратегија на
Општина Струмица за соработка со
граѓанскиот сектор за периодот 2015 - 2017
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
20.10.2015 година.
Бр.09-7931/2
21.10.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
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стр. 3

280.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/02) 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 20.10.2015 година,
донесе
Одлука
за усвојување на Акциски план за
Локалната стратегија на Општина
Струмица за соработка со граѓанскиот
сектор за периодот 2015 - 2017 година
Член 1
Се усвојува
Акцискиот план за
Локалната стратегија на Општина Струмица
за соработка со граѓанскиот сектор за
периодот 2015 - 2017 година.
Член 2
Акцискиот план за Локалната стратегија
на Општина Струмица за соработка со
граѓанскиот сектор за периодот 2015 - 2017
година е составен дел на Локална
стратегија на Општина Струмица за
соработка со граѓанскиот сектор 2015 2017.
Член 3
Акцискиот план за Локалната стратегија
на Општина Струмица за соработка со
граѓанскиот сектор за периодот 2015 - 2017
година е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7931/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
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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 усвојување
на Акциски план за Локалната стратегија за
социјална заштита на граѓаните на Општина
Струмица за период 2015 - 2017 година
Се објавува Одлуката за усвојување на
Акциски план за Локалната стратегија за
социјална заштита на граѓаните на Општина
Струмица за период 2015 - 2017 година,
донесена на седницата на Советот на

Стр. 4

Службен гласник на општина Струмица

општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7932/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
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Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/02) 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 20.10.2015 година,
донесе
Одлука
за усвојување на Акциски план за
Локалната стратегија за социјална
заштита на граѓаните на Општина
Струмица за период 2015 - 2017 година
Член 1
Се усвојува Акцискиот план за Локалната
стратегија за социјална заштита на
граѓаните на Општина Струмица за период
2015 - 2017 година.
Член 2
Акцискиот план за Локалната стратегија
за социјална заштита на граѓаните на
Општина Струмица за период 2015 - 2017
година е составен дел на Локална
стратегија за социјална заштита на
граѓаните на Општина Струмица 2015 2017.
Член 3
Акцискиот план за Локалната стратегија
за социјална заштита на граѓаните на
Општина Струмица за период 2015 - 2017
година е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7932/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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

бр. 12

24.09.2015 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за усвојување
на Акциски план за Локалната стратегија за
млади на Општина Струмица за период
2015 - 2017 година
Се објавува Одлуката за усвојување на
Акциски план за Локалната стратегија за
млади на Општина Струмица за период
2015 - 2017 година, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.
Бр.09-7933/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
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Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/02) 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 20.10.2015 година,
донесе
Одлука
за усвојување на Акциски план за
Локалната стратегија за млади на
Општина Струмица за период 2015 - 2017
година
Член 1
Се усвојува Акцискиот план за Локалната
стратегија за млади на Општина Струмица
за период 2015 - 2017 година.
Член 2
Акцискиот план за Локалната стратегија
за млади на Општина Струмица за период
2015 - 2017 година е составен дел на
Локалната стратегија за млади на Општина
Струмица 2015 - 2017.
Член 3
Акцискиот план за Локалната стратегија
за млади на Општина Струмица за период
2015 - 2017 година е составен дел на оваа
Одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7933/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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),
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Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност и овластување за
потпишување на Договор за грант
Се објавува Одлуката за давање
согласност и овластување за потпишување
на Договор за грант, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.
Бр.09-7934/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
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Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/02) 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 20.10.2015 година,
донесе
Одлука
за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор за грант
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност
и овластување на Градоначалникот на
општина Струмица за потпишување на
Договор за грант, кој ќе се склучи согласно
Договорот за финансирање Serapis број
2008-0446 помеѓу Република Македонија и
Европска инвестициона банка за Проект:
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ во врска со Законот за задолжување
на Република Македонија со заем кај
Европската
инвестициона
банка
по
Договорот
за
заем
по
Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни
води“ („Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба
на
средства
согласно
договорот
за
заем
по
проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ („Службен весник на Република
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина
Струмица и Министерство за транспорт и
врски на Република Македонија.
Член 2
Се
задолжува
и
овластува
Градоначалникот на општина Струмица, да
го потпише Договорот за грант, кој ќе се
склучи согласно Договор за финансирање
Serapis број 2008-0446 помеѓу Република
Македонија и Европска инвестициона банка
за Проект: „Водоснабдување и одведување
на отпадни води“ во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со
заем кај Европската инвестициона банка по
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Договорот
за
заем
по
Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни
води“ („Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) меѓу Општина
Струмица и Министерство за транспорт и
врски на Република Македонија.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-7934/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 давање
согласност и овластување за измирување
односно пренасочување на средства од
буџетската сметка на Општина Струмица
Се објавува Одлуката за давање
согласност и овластување за измирување
односно пренасочување на средства од
буџетската сметка на Општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7935/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
284.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/02) 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 20.10.2015 година,
донесе
Одлука
за давање согласност и овластување за
измирување односно пренасочување на
средства од буџетската сметка на
Општина Струмица
Член 1
Во случај на непочитување на
договорените услови, со оваа Одлука се
дава согласност и овластување на
Градоначалникот на општина Струмица за
измирување на средства од буџетската
сметка на Општина Струмица, во износ на
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искористените средства од Договорот за
грант, кој ќе се склучи согласно Договорот
за финансирање Serapis број 2008-0446
помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона
банка
за
Проект:
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ во врска со Законот за задолжување
на Република Македонија со заем кај
Европската
инвестициона
банка
по
Договорот
за
заем
по
Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни
води“ („Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба
на
средства
согласно
договорот
за
заем
по
проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ („Службен весник на Република
Македонија“
број
154/2010),
помеѓу
Општина Струмица и Министерство за
транспорт
и
врски
на
Република
Македонија, а во случај на непочитување на
договорните услови.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на
општина Струмица да изврши измирување
на средствата од буџетската сметка на
општината, во износ на искористените
средства од Договорот за грант односно
наплатата на средства да ја извршува
Министерство за финансии на Република
Македонија, со насочување на средства од
буџетската сметка на општината-крајниот
корисник и/или со задршка на дел од
дотациите кои треба да се распределат на
Општина Струмица до износот потребен за
наплата
на
побарувањето,
согласно
одредбите од Законот за јавен долг
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.62/05, 88/08 и 35/11).
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
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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 отпис на долг
по основ на комунална такса за користење
и одржување на јавно осветлување
Се објавува Одлуката за отпис на
долг по основ на комунална такса за
користење
и
одржување
на
јавно
осветлување, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
20.10.2015 година.
Бр.09-7936/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
285.
Врз основа на член 15 став 1 од
Законот за еднократно отпишување на
долговите на граѓаните („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 112/14) 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), a
согласно
доставените
Одлуки
за
еднократен отпис на долг, донесени од
Комисијата за постапување по барањата за
еднократен
отпис на
долговите на
граѓаните, Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 20.10.2015
година, донесе

Бр.08-7935/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
Одлука
за отпис на долг по основ на комунална такса за користење
и одржување на јавно осветлување
Член 1
Со оваа Одлука се отпишува долгот по основ на комунална такса за користење и
одржување на јавно осветлување, во вкупен износ од 98.478,76 денари, на следните лица:
Р.бр.

Име и презиме

Место

Број на одлука

Износ

10-6808/22472

4.113,00

1

Рефик Ахмедов

Струмица

2

Васе Стојанов

Дабиље

10-6808/13235/2

1.679,83

3

Драги Коцев

Баница

10-6808/22457

3.601,00

4

Ќамуран Мустафов

Струмица

10-6808/22411/2

2.344,96

5

Златко Милчев

Муртино

10-6808/23675

3.761,00

6

Ристо Андонов

Баница

10-6808/1331

2.058,00

7

Нури Асанов

Струмица

10-6808/19994

818,00
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8

Мирјанчо Андонов

Баница

10-6808/25604

4.257,00

9

Славчо Глигоров

Просениково

10-6808/22091

1.482,00

10

Бидаи Џаферов

Струмица

10-6808/22089

4.113,00

11

Лејља Махудова

Струмица

10-6808/1248/2

3.413,00

12

Марјан Глигоров

Просениково

10-6808/24323

127,00

13

Блажо Ѓоргиев

Баница

10-6808/16596

4.001,00

14

Асан Сулејманов

Струмица

10-6808/16584

4.001,00

15

Ѓорги Вучковски

Баница

10-6808/1188

1.785,00

16

Ариф Исмаилов

Струмица

10-6808/19946

4.113,00

17

Лозена Божинова

Просениково

10-6808/24257/2

4.020,00

18

Ангел Стојков

Сачево

10-6808/21254

480,00

19

Струмица

10-6808/21411

4.745,00

Струмица

10-6808/13837

96,00

21

Пецо Вучковски
Јован Шолев
Слава Шолева
Блажо Јанчев

Струмица

10-6808/29989/2

4.643,00

22

Сејар Рушидова

Банско

10-6808/25657/2

1.943,00

23

Васе Пандев

Просениково

10-6808/21414/2

2.993,00

24

Ќерим Зурапов

Струмица

10-6808/14646/2

3.353,97

25

Раман Јашаров

Струмица

10-6808/32573/2

2.850,00

26

Струмица

10-6808/22024

4.779,00

Струмица

10-6808/14649

4.079,00

28

Реџеп Јаја
Мустафа Јусинов
Феликнас Јусинова
Бедри Бекиров

Струмица

10-6808/1284

5.258,00

29

Демир Усеинов

Струмица

10-6808/1289

4.369,00

30

Џемајил Сулејманов

Струмица

10-6808/1320

4.113,00

31

Али Мемедов

Струмица

10-6808/1218

4.113,00

32

Ѓорги Тупалов

Баница

10-6808/25592

976,00

20

27

Вкупно:

Член 2
Советот на општина Струмица, врз
основа на член 1 од оваа Одлука, за секое
лице посебно, ќе донесе поединечна
Одлука за отпис на долг по основ на
комунална
такса
за
користење
и
одржување на јавно осветлување и истата
ќе се достави до должникот.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7936/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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

стр.

98.478,76

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 промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 3075/1 и КП бр. 3075/2 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3075/1 и КП бр.
3075/2 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 20.10.2015 година.
Бр.09-7937/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................
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286.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 3075/1 и КП бр. 3075/2 КО Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
статус на бесправен објект, доградба на
станбена куќа А1, кој се наоѓа на КП бр.
3075/1 и КП бр. 3075/2 КО Струмица, во
сопственост на Манолев Ѓорѓе и Манолева
Марика.
Според ДУП на град Струмица за Стар
Блок бр. 12, објектот на КП бр. 3075/1 и КП
бр. 3075/2 КО Струмица, се наоѓа во зона
со намена индивидуално домување, но со
дел
влегува
во
сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Манолев Ѓорѓе и Манолева Марика (КП
бр. 3075/1) и Република Македонија (КП
бр. 3075/2).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на
објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7937/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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
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Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 3158 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3158 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7938/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
287.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 3158 КО Банско
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
статус на бесправен објект, станбена куќа
А1, кој се наоѓа на КП бр. 3158 КО Банско,
во сопственост на Златковски Слободан.
Според УП на с. Банско, објектот на КП
бр. 3158 КО Банско, навлегува во
сообраќајната
инфраструктурна,
на
земјиште сопственост на Златковски
Слободан.

21.10.2015 год.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7938/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 4038 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4038 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.
Бр.09-7939/2
21.10.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.....................................
288.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе

стр.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 4038 КО Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
сатус на бесправен објект, доградба на
станбена куќа А1, кој се наоѓа на КП бр.
4038 КО Струмица, во сопственост на
Јанев Киро.
Според ДУП на град Струмица Стар
Блок бр. 18, објектот на КП бр. 4038 КО
Струмица, со дел влегува во сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Јанев Киро.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7939/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 5500/1, КП бр. 5497 и КП бр.
5508 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5500/1, КП бр.
5497 и КП бр. 5508 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
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општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7940/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
289.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 5500/1, КП бр. 5497 и КП бр. 5508 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
статус на бесправен објект, станбена куќа
и доградба на станбена куќа А1, кој се
наоѓа на КП бр. 5500/1, КП бр. 5497 и КП
бр. 5508 КО Струмица, во сопственост на
Ахмедова Шекер.
Според ДУП на град Струмица Стар
Блок бр. 8, објектот на КП бр. 5500/1, КП
бр. 5497 и КП бр. 5508 КО Струмица, се
наоѓа во зона со намена индивидуално
домување, но со дел од објектот влегува
во
сообраќајна
инфраструктура,
на
земјиште сопственост на Ахмедов Абди,
Ахмедов Авни, Ахмедова Шекер и
Мемедов Сабедин (КП бр. 5500), Алиев
Зекри Фикри (КП бр. 5497) и Република
Македонија (КП бр. 5508).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7940/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
......................................
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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
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 3456/2 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3456/2 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.
Бр.09-7941/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
290.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 3456/2 КО Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
статус на бесправен објект, доградба и
надградба на станбен објект А1, кој се
наоѓа на КП бр. 3456/2 КО Струмица, во
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сопственост на Захов Горан, Захов Борче
и Захов Ѓорѓи.
Според ДУП на град Струмица за Стар
Блок бр. 4, објектот на КП бр. 3456/2 КО
Струмица, се наоѓа на траса на
инфраструктурна површина – тротоар, 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.08-7941/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 4396/3 КО Муртино
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4396/3 КО
Муртино, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.
Бр.09-7942/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
291.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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,

стр.

2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 4396/3 КО Муртино
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
статус на бесправен објект, станбена куќа
А1 и помошен објект А5-4, кој се наоѓа на
КП бр. 4396/3 КО Муртино во сопственост
на Благој Галев од с. Муртино.
Според УПС на с. Муртино, објектот на
КП бр. 4396/3 КО Муртино се наоѓа на
траса
на
проектирана
сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Галев Благој.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7942/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 925 и 1381 КО Сачево
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 925 и 1381 КО
Сачево, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.
Бр.09-7943/2
21.10.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
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292.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 925 и 1381 КО Сачево
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
статус на бесправен објект, доградба на
станбена куќа и помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 925 и 1381 КО Сачево, во
сопственост на Томчо Митев.
Според УП за с. Сачево, објектот на КП
бр. 925 и 1381 КО Сачево се наоѓа на
траса
на
проектирана
сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Република Македонија (КП бр.1381) и
на Томчо Митев (КП бр.925).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7943/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 за КП бр. 2329/1 и КП
бр. 2326 КО Свидовица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
2329/1 и КП бр. 2326 КО Свидовица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7944/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
293.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2329/1 и КП бр.
2326 КО Свидовица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат и
вклопување
на
бесправниот
објект,
станбена куќа и помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 2329/1 и КП бр. 2326 КО
Свидовица, во сопственост на Туфекчиев
Благој.
Согласно УПС на с. Свидовица,
објектот на КП бр.2329/1 и КП бр.2326 КО
Свидовица, се наоѓа вон градежниот
опфат, на земјиште сопственост на
Туфекчиев Благој (КП бр.2329/1) и Мицев
Гоце (КП бр. 2326).

21.10.2015 год.

бр. 12
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7944/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 за КП бр. 7689/1 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7689/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 20.10.2015 година.
Бр.09-7945/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................

294.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе

стр.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7689/1 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат и
вклопување на
бесправниот објект,
станбен објект, кој се наоѓа на КП бр.
7689/1 КО Струмица, во сопственост на
Исмаилов Џемаил.
Согласно ГУП на Град Струмица,
објектот на КП бр. 7689/1 КО Струмица, се
наоѓа вон градежниот опфат, 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.08-7945/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 за КП бр. 1630 КО
Дабиља
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1630 КО Дабиља, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 20.10.2015 година.
Бр.09-7946/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
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295.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1630 КО
Дабиља
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. 1630
КО Дабиља, во сопственост на Котев
Мите.
Согласно УП на с. Дабиља, објектот на
КП бр. 1630 КО Дабиља, се наоѓа вон
градежниот
опфат,
на
земјиште
сопственост на Котев Ване и Котев Мите.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7946/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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

бр. 12

24.09.2015 год.

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 за КП бр. 904 и 905 КО
Добрејци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
904 и 905 КО Добрејци, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 20.10.2015 година.
Бр.09-7947/2 Општина Струмица
21.10.2015 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
296.
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, 199/14,
124/15 и 129/15), 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 20.10.2015 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 904 и 905 КО
Добрејци
Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат и
вклопување на
бесправниот објект,
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 904 и
905 КО Добрејци, во сопственост на
лицето Ванчо Митев.
Објектот на КП бр. 904 и 905 КО
Добрејци, се наоѓа вон градежниот опфат,
согласно УП за с. Добрејци, на земјиште
сопственост на Васил Митев (КП бр.904) и
Ванчо Митев (КП бр.905).

21.10.2015 год.

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7947/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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 Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2015 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2015 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7948/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

стр.

297.
Врз основа на член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14 и 44/15) 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 20.10.2015 година,
донесе
Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2015 година
1. Во Програмата за изработка на
урбанистички
планови
на
општина
Струмица за 2015 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 18/14,
2/15, 6/15 и 10/15), се врши следното
дополнување:
Во глава
II. Детални урбанистички планови во
градот самофинансирање

Во табелата:
- По реден број 27 се додава:
Р.б.
28

Објект
Дуп за дел од Блок 9, (Блок 30 по ГУП) со граничен опфат:
- ул. „Маршал Тито“,
- ул. „Страшо Пинџур“,
- крак на ул. “Страшо Пинџур“,
- крак на бул. “Ленинова“
- бул. „Ленинова“.

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7948/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
..................................

Износ денари
самофинансирање

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

15
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и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Бр.09-7949/2
21.10.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

24.09.2015 год.

функционирање на сите правни и физички
лица, преку :
- определување
на
обемот
на
работите и нивото на чистење на
снегот и голомразиците од коловозните
површини;
дефинирање
на
работите
и
обврските за сите учесници за нејзина
реализација; и
- определување
на
потребните
финансиски средства.

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
одржување на улиците во град Струмица,
како и локалните патишта во Општина
Струмица за 2015/2016 година во зимски
услови
Се
објавува
Програмата
за
одржување на улиците во град Струмица,
како и локалните патишта во Општина
Струмица за 2015/2016 година во зимски
услови, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.

бр. 12

2. Организациона
учесниците

поставеност

на

Преку организационата поставеност ќе
бидат
дефинирани
работите
и
задолженијата на директните учесници
вклучени во реализацијата на оваа
Програма.
2.1. Сектор за комунални работи и
урбанизам, при општина Струмица:

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

298.
Врз основа на член 12 од Законот
за јавна чистота („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09,
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13,
44/15 и 147/15) 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
20.10.2015 година, донесе
Програма
за одржување на улиците во град
Струмица, како и локалните патишта во
Општина Струмица за 2015/2016 година
во зимски услови
1. Општ дел
Согласно член 1, 2 и 12 од Законот за
јавна чистота („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 111/08, 130/10,
23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44,15 и 147/15),
се носи Програма за зимско одржување.
Со оваа Програма се
предвидува
обемот, динамиката и начинот на
одржување на улиците во гр. Струмица,
како и општински патишта во општина
Струмица,
опфатени
со
Основниот
урбанистички план, во зимски услови во
сезоната 2015/2016 година.
Програмата има за цел да предвидат
активности за ефикасно организирање и

Изготвува Програма;
организира зимска служба;
врши стручен надзор во извршувањето
на Програмата;
- го известува Градоначалникот на
Општината, Општинскиот штаб за заштита
и спасување, Дирекцијата за заштита и
спасување и Регионален центар за
управување со кризи да ја вклучи
механизацијата
на
ГП
кога
ЈПКД
“Комуналец” не е во состојба да одговори
на задачите на Програмата;;
- преку
средствата
за
јавно
информирање, информира за обврските
на зимските служби и обврските на
учесниците.
-

2.2. ЈПКД “Комуналец” Струмица:

- реализира

Програмата
за
функционирање на зимската служба;
- организира редовна приправност со
потребна опрема: алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување
исправност
на
сопствената
механизација за дејствување во зимски
услови;
- одговорните
работници
на
дежурството вршат потребни
- контакти со сите одговорни субјекти,
ја спроведуваат Програмата и даваат
потребни информации на надлежните
субјекти и граѓани;
- Општина Струмица набавува, а ЈПКД
“Комуналец” обезбедува чување и
складирање како и растурање на сол и
песок и други материјали;

21.10.2015 год.

бр. 12

Службен гласник на општина Струмица

- ги подготвува возилата и машините и
друга потребна
- механизација и ја доведува во
исправна состојба за дејствување во
зимски услови:
- со специјални машини, опрема и
работна рака врши посипување
на
индустриска сол за отстранување на
голомразнатицата од коловозните
површини;
- ја
оспособува
атмосферската
канализација - шахти и сливници
за
прифаќање на вишокот од води при
топење на снегот;
- води целосна документација за
зимската служба;
- доставува распоред на лица за
приправност
со
податоци
за
работната рака и механизацијата
секој месец однапред;
- врши редовно тековно одржување на
возилата и опремата;
- обезбедува
потребни
резервни
делови за поправка на механизацијата.
2.3. Други учесници
2.3.1.Градежна оператива
Механизацијата на градежните
претпријатија
ги
ангажира
општина
Струмица. Механизацијата на градежните
претпријатија ја сочинуваат: 2 грејдерa; 9
утоварачи; 1 камиони со плуг, 3 тракторa
со плуг и 9 камиони за носење на снег до
местата определени за депонирање на
снег. По потреба ќе се ангажираат и други
машини.
Расчистувањето
со
оваа
механизација
ќе
се
врши
според
плановите - шемите за расчистување на
сообраќајниците во градот и локалните
патишта. Целокупната документација за
учество на градежната оператива ја води
Секторот
за
комунални
работи
и
урбанизам при општина Струмица Одделението за комунални работи преку
задолжените лица и тоа за присуство на
механизацијата, времето на вклучување,
реализираниот број на работни часови и
квалитетот на извршените задачи.
Во зимската служба покрај ЈПКД
“Комуналец” при пообемни врнежи на
повик на Дирекцијата за заштита и
спасување се ангажираат следните
градежни прептријатија :
- “Национал” со еден грејдер за локални
патишта, еден утоварач
и еден кипер
за градот,
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- ГП “Пелагонија” со два кипера за
градот и еден утоварач;
- ”Жикол” Струмица со еден утоварач и
еден кипер;
- ”Габро—Томе Тренчев” Струмица со
еден утоварач и еден кипер;
- “Кипо “ Струмица со еден утоварач и
еден кипер;.
- “Џови – Компани” со два кипери и еден
утоварач;
- “Клико –Градба “со еден утаварач и
еден кипер.
- “Сара – Јавор Инженеринг“ со два
утоварачи, еден кипер, еден грејдер.
2.3.2.
СВР
Сообраќајна
полиција
при
Одделението
за
безбедност, го контролира и регулира
сообраќајот во новонастанатата состојба
на сообраќајниците и секогаш ќе биде во
непосредна врска со сите задолжени
субјекти за поефикасно оспособување на
сообраќајниците.
2.3.3. ЈПКД
“Комуналец” –
“Чистота” и “Градско заленило”
- покрај своите редовни активности врши
расчистување на снег на пристапите до
контејнерите и околу нив;
- ги расчистува пешачките зони и
тротоарите во централното градско
подрачје;
- врши сечење и отстранување на
паднати дрвја и гранки од коловозите
и
тротоарите;
- го расчистува снегот од поважните
стази во гробиштата и пред капелата;
- контрола врз работата на “Комуналец”“Чистота” врши Оделението
за
инспекциски работи
при Општина
Струмица.
2.3.4.ЈПКД
“Комуналец”Канализација со изградба:
- ја
оспособува
атмосферската
канализација и сливниците за
прием на
поголеми количини на вода во зимски
услови и со цистерни ја отстранува водата
во случај на избивање на канализација
во куќи;
- контрола врз работата на “Комуналец”„Водовод и канализација“ врши
Одделението за инспекциски работи при
Општина Струмица .
2.3.5. ”Електро-Струмица” ги
презема потребните мерки за чистење на
снегот
од
надворешните
електропинсталации и објекти.
2.3.6.Македонски телекомуникации ги
презема потребните мерки за чистење на
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снегот од надворешните ТТ уреди,
инсталации и телефонски говорници.
2.3.7. Претпријатијата, заедниците и
граѓаните чии објекти и простории се
користат
од
страна
на
граѓаните
(пазаришта,
бензински
пумпи,
паркиралишта и слично, преземаат брзи и
ефикасни мерки за отстранување на
снегот и голомразицата од овие објекти и
простории.
2.3.8. Претпријатијата, училиштата,
заедниците и граѓаните - сопственици,
односно корисници на деловни згради и
деловни простории (стоковни куќи, дуќани,
продавници и слични објекти) преземаат
мерки
за
чистење
на
снегот
и
голомразицата пред своите објекти.
Граѓаните, односно сопствениците,
станарите и закупувачите на станбените
објекти го чистат снегот и голомразицата
од тротоарите-патеките и приодните места
пред своите станбени објекти.
Исто така граѓаните го чистат
снегот од покривите и терасите, при што
се води сметка за безбедноста на
минувачите, надворешните инсталации и
сообраќајот. Исчистениот снег се собира
пред зградата на начин што ќе обезбеди
непречен сообраќај.
Обем на одржување
Обемот на одржување на улиците во
градот зависи од:
- густината на населеноста на делови од
градот;
- фреквенцијата на луѓе и моторни
возила;
- видот и бројот на инфра-структурните
објекти.
Коловозните
површини
за
оспособување на ниво на градот се
37.850 (м’) и нивното расчистување се
одвива по приоритетна листа.

Приоритетна листа
за зимско
одржување на улиците во градот и
локалните
патишта
во
општина
Струмица
За нормално одвивање на сообраќајот
на улиците во гр. Струмица во зимски
услови при врнежи на снег и голомразица
неопходно е зимско одржување.
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Одржувањето се состои од машинско
чистење на снегот од коловозот на
улиците,
прскање
со
сол
по
отстранувањето на снегот и рачно
чистење на делници со отварање на ленти
за истек на водата во сливниците од
атмосферската канализација.
Според
важноста
на
улиците,
интензитетот
на
сообраќајот
и
местоположбата на истите се поделени во
4 приоритетни групи на одржување.
Приоритет
Во I-ва приоритетна група спаѓаат сите
приодно - влезни улици во градот,
централните улици со голем интензитет на
сообраќајот, улици кои го поврзуваат
административниот центар. Управата за
внатрешни
работи,
амбулатнополиклиничките установи и автобуската
станица.
Тие улици претставуваат костур на
главните улици во градот со можност за
влез и излез на секое надворешно возило,
пристап до административниот центар и
интервенција на органот за регулирање на
сообраќајот во градот и Општината.
Тоа се булеварите и улиците:
1.Ул.”Ленинова”........... . 2 х 1200 = 2.400 м’
2.Бул.”Маршал Тито”........ 2 х 400 = 800 м’
3.бул.”Гоце Делчев” ... . 2 х 600 = 1.200 м’
4.ул.”Балканска”......................... ........500 м’
5.ул.”Маршал Тито”................... ..... 3.250 м’
6.ул.”Дим.Влахов”............................ 250 м’
7.ул.”Младинска”..............................2.250 м’
8.ул.”’Братство Единство”....... .......... 700 м’
9.ул.”Панче Пешев”............................ 750 м’
10.ул.”Сандо Масев”...................... 200 м’
11.ул.”Невена Стојкова”............ ....... 230 м’
12.ул.”Вера Циривири-Трена” …... 300 м’
13.ул.”Стив Наумов”.................... . 700 м’
14.ул.”Дрварска”............................. 300 м’
15.ул.”24-ти Октомври”.......................300 м’
16.ул.”Гоце Делчев” .......................... 200 м’
17.ул.”5-ти Ноември” ......................... 600 м’
18.”Елка Јанкова” ...............................350 м’
19. ”Спиро Захов” - од ул. “М.Тито” до
Одделенито за неврологија и
Психијатрија............................... 300 м’
20.”Ѓорги Василев”..............................300 м’
21.”Благој Мучето”(рачно чистење)...350 м’
22.ул.”Кирил и Методи”...................... 600 м’
23.ул. “Моша Пијаде” од пресекот на
ул. “Невена Стојкова” до пресекот со
ул. “Ванчо Китанов”
................. 200 м’
26.ул”22-ри Декември” ....……........…300 м’
27.ул”Никола Тесла”………….........…250 м’
28.ул”11–ти Октомври” ……........…. 650 м’
29.ул”.Браќа Миладинови” ............… 700 м’
30.ул”Герас Цунев” …………….......... 350 м’
31.ул”4-ти Јули”…………………..........200 м’
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32.ул”Орце Николов”……… ..........…200 м’
33. ул. „Ванчо Прке“ ...........................200 м’
____________________________________
Вкупно: .............................. 19. 830 (м’)
Во првата проритетна група на
одржување, спаѓа и одржувањето на
плоштадот „Гоце Делчев“ во површина од
2)
7200 (м
Во првата проритетна група на
одржување
спаѓаат
и
општинските
патишта:
Струмица
Просениково,
Струмица - Гр. Балдовци, Струмица Добрејци, во вкупна должина од 12,5 (км),
како и Муртино - гробишта - Муртино,
Муртино
Сачево,
Сачево
до
Магистрален пат во вкупна должина од 5
(км).
Улица од крстосница (поранешен
регионален пат Р — 608) - Завод за
рехабилитација до објектот на Шумското
стопанство во должина од 2.000 (м). во
с.Банско, Костурино - Дорломбос од 9
(км). - Мемешли во должина од 2 (км). од
регионален пат Р—1402 до училиштето
во с.Габрово во должина од 500 (м).
Куклиш: од регионалниот пат до
Основното училиште и регионалниот пат
до црквата.
За нивно одржување Секторот за
комунални работи и урбанизам, при
општина Струмица некои од оперативите
што имаат можност тоа да го реализираат.

Приоритет
Во II — приоритет на улици за зимско
одржување спаѓаат улиците со посебен
интензитет
на
сообраќај.
Тие
ги
поврзуваат улиците од првиот приоритет
или даваат можност за побрз влез и излез
на сообраќајот од поодделни реони на
градот.
Со расчистување на улиците од првиот
и вториот приоритет, сообраќајот во
градот може несметано да се одвива во
сите правци и во сите реони на градот.
Такви улици во градот се:
1.ул. “Ѓуро Салај”..................................... 700 м’
2.ул”Моша Пијаде” .................................. 400 м’
3.ул.”Ѓуро Ѓаковиќ”.................................. 600 м’
4. ул.”Дојранска”...................................... 200 м’
5.15-ти Мај”...............................................200 м’
6.ул.”Кр.Република”................................2000 м’
7.ул.”Ристоман Попчевски”................... 400 м’
8.”Дим.Цветинов”......................................270 м’
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9.”Боро Џони”...........................................200 м’
10.”Ристо Ќурчиев”................................ 250 м’
11.ул.”Ценка Павлова”......................... 150 м’
12.ул.”Ката Поцкова”.............................. 550 м’
13.ул”1-ви Мај”..........................................370 м’
14. ул”Бетовенова”…………....……..……500 м’
___________________________________
Вкупно: ..........................…..……… 6.790 (м’)

Улици во населени места:
Муртино:
Манушева Маала,
Бансколиева
Маала, Грозданова Маала и од Поштата
до чешмата во Чифликот.
Габрово: Главната улица што води кон
црквата.
Свидовица: Од Регионалниот пат до
центарот на Свидовица.
Приоритет
Во овој приоритет спаѓаат улиците со
помал интензитет на сообраќај. Се работи
за собирни улици на блоковите. Покрај нив
нема
некои
поважни
објекти
од
административен, здравствен или јавен
карактер. Такви улици се:
1. ул.”Ванчо Китанов”........................ 500 м’
2. ул.”Васил Сурчев”.......................... 400 м’
3. ул.”Жртви на фашизмот”............... 320 м’
4. ул”Јанко Цветинов”.........................400 м’
5. ул”Киро Минанов”...........................100 м’
6. ул”Иљо Шопов”.............................. 600 м’
7. ул”Борис Поп-Димитров”................400 м’
8. ул.”Широк Дол”................................300 м’
9. ул.”Киро Абрашев”......................... 600 м’
10. ул”Пиринска”.................................. 260 м’
11. ул”Дебарска”.................................. 150 м’
_______________________________
Вкупно: .............................. 4.030 (м’)

IV. П р и о р и т е т
Во овој приоритет спаѓаат сите
останати улици во градот по кои се одвива
мошне слаб сообраќај и претставуваат
кракови и џебови на улици од предходните
три приоритети или пак сеуште не се
асфалтирани или отворени па не е можна
некоја
поефикасна
интервенција
за
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во

зимски

V. Динамика и ниво на одржување
Оспособувањето на коловозите се
врши во зависност од временските услови
и тоа:
- состојбата
на
присуство
на
голомразици или снежни врнежи до
20
(см) (прва состојба на готовност);
- состојба на голомразица и снежни
врнежи над 20 см (втора состојба
на
готовност).
Оспособувањето, (расчистувањето) на
коловозните површини во првата состојба
на готовност го врши ЈПКД “Комуналец”, а
во втората состојба на готовност ЈПКД
“Комуналец” со градежната оператива
согласно договорените обврски.
Во првата состојба на готовност ЈПКД
“Комуналец”
со
својата
ангажирана
механизација, работна сила и абразивни
средства,
врши
оспособување
на
коловозните површини за сообраќај и тоа
првенствено на сообраќајниците од првата
приоритетна листа. Градежната оператива
го расчистува делот од околните патишта
до населените места од општина
Струмица. Согласно член 22 од Законот за
јавна чистота сообраќајниците од прв
приоритет ќе бидат оспособени за
функционирање на сообраќајот во зимски
услови за 6 (шест) часа, сметано од
моментот на почнување на снежните
врнежи. При тоа, булеварите ќе бидат
оспособени за сообраќај и на двете
коловозни линии.
Во зимски услови при снежни врнежи
сите сопственици, односно корисници на
објекти се должни веднаш да започнат со
чистење на снегот на отворените простори
пред јавните објекти, со што ќе се
обезбеди непречен пристап до објектите.
Во втората состојба на готовност
ЈПКД “Комуналец” заедно со градежните
оперативи
врши
оспособување
на
коловозните
површини
од
првата
приоритетна група, а потоа продолжува со
другите две приоритетни листи и тоа прво
ќе се расчистат сообраќајниците од првата
приоритетна листа до населените места, а
потоа ќе се продолжи со улиците од
втората и третата приоритетна листа.
Механизација, опрема,
материјали и работна сила:

бр. 12
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Механизација и опрема:
1.ФАП - 13 со плуг
ССР - 18 Рико ………………... 1 број
2.Трактор со распрскувач
на сол ………….…………… 2 бројa
3.Утоварач ИЦБ ................... 2 броја
4.Трактор со приколка ....... ... 2 броја
5.ФАП - 13 без плуг ............... 1 број
Работна рака:
1.Возачи ........................................ 8
2.Работници за опслужување ….. 3
Втора состојба на готовност:
Механизација и оператива од
ЈПКД“КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА:
1.ФАП-13 со плуг
ССР - 28 Рико”……………... 1 број
2.Трактор со распрскувач
на сол .. ……………….. 2 броја
3.Утоварач ИЦБ ......... .. 2 бројa
4.Трактор со приколка ... 2 броја
5.ФАП - 13 без плуг ...........1 број
“НАЦИОНАЛ”:
1. Утоварач............................1 број
2. Камион кипер ........... . .. .. 1 број
3. грејдер…………… …… …..1 број
4. ФАП-13 со плуг ……………1 број
5. ФАП - 13 без плуг ............ 1 број
6. Трактор со распрскувач
на сол . ……………….. 1 број
7. Трактор со приколка ........ 1 број
ГП “ПЕЛАГОНИЈА”
1.Кипери ............................
2 броја
2.Утоварач.............................. 1 број
“ЖИКОЛ”
1.Утоварач.........................
2.Кипер...............................

1 број
1 број

“ГАБРО”:
1.Утоварач..........................

1 број

“ КИПО “
1.Кипер..................................
2.Утоварач..........................

1 број
1 број

“ЏОВИ – КОМПАНИ”
1.Утоварач .........................
1 број
2.Кипери ............................... 2 броја
“Клико-Градба”

ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА

Прва состојба на готовност:

1.Утоварач ИЦБ ...............
2.Кипер………….................

1 број
1 број

21.10.2015 год.
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„САРА – ЈАВОР ИНЖЕНЕРИНГ“
1.
2.
3.
4.
5.

Утоварач ИЦБ ..................
Кипер…………....................
ФАП - 13 без плуг ..................
грејдер…………………........
Утоварач голем ....................

1 број,
1 број,
1 број,
1 број,
1 број

Работна рака:
Работната рака ја обезбедува ЈПКД
“Комуналец” и тоа:
-

раководител......................... 1 работник;
раководител на смена ....... 1 работник;
работници за припрема
на сол................................. 3 работника.

VI. Локација за депонирање на снегот
е коритото на реката
Струмица и
тоа:
1. Покрај мостот на патот Струмица Просениково; и
2. Покрај мостот на патот Дабиле –
Петралинци
VII. Финансиски средства потребни
за
подготовка и реализација на
зимската служба:
Финансирањето на активностите
предвидени со оваа Програма ќе се вршат
од средствата предвидени во Буџетот на
општина Струмица.
За реализацијана оваа Програма
потребно е да се
обезбедат 740.000
денари и тоа:
- За набавка на индустриска сол
пакувана во вреки.................. 240.000 ден.
- Средства за ангажирање механизација и работна рака..500.000 ден.
VIII. Извршување на Програмата
надзор

и

Активностите
за
одржување
на
сообраќајниците во зимски услови ги
реализира ЈПКД “Комуналец” Струмица и
други
градежни
оперативи
по
Оперативниот план направен од Секторот
за комунални работи и урбанизам Одделение за комунални работи при
општина Струмица со Општинскиот штаб
за заштита и спасување, Дирекцијата за
заштита и спасување и Регионалниот
центар за управување со кризи.
За одржување на локалните патишта
во зимски услови Општината да склучи
договори со оперативата оспособена за
одржување на локални патишта.

стр.

Надзор
врз
извршувањата
врши
надлежниот
комунален
орган
за
комунални работи при општината и
комуналниот инспектор.
IX. Oваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7949/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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
утврдување на оправданост на отсуство
од три седници по ред на член на Советот
на општина Струмица
Се објавува Заклучокот за утврдување
на оправданост на отсуство од три
седници по ред на член на Советот на
општина Струмица, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 20.10.2015 година.
Бр.09-7950/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
299.
Врз основа член 46 став 3 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
20.10.2015 година, донесе
Заклучок
за утврдување на оправданост на
отсуство од три седници по ред на
член на Советот на општина Струмица
1. Се утврдува дека е оправдано
отсуството на Никола Пандев – член на
Советот на општина Струмица,
од
дваесет и деветата, триесетата и триесет
и првата седница на Советот на општина
Струмица.
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2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-7950/1Совет на општина Струмица
20.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...............................

Бр.08-7951/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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

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 Правилникот за внатрешна
организација на работни места во ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за
систематизација на работни места во
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за внатрешна
организација на работни места во ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 20.10.2015 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на
Правилникот
за
систематизација на работни места во
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 20.10.2015 година.

Бр.09-7951/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
300.

Бр.09-7952/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
301.

Врз основа член 116 став 1
алинеја 8
од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15 и 150/15) 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 20.10.2015 година, донесе

Врз основа член 116 алинеја 8 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15 и
150/15) 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 20.10.2015 година,
донесе

Заклучок
за давање согласност на Правилникот
за внатрешна организација на работни
места во ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица

Заклучок
за давање согласност на Правилникот
за систематизација на работни места
во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

1.
Се
дава
согласност
на
Правилникот за внатрешна организација
на работни места во ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица бр. 01-322/1 од
31.08.2015 година, донесен од Управниот
одбор на детската градинка.

1.
Се
дава
согласност
на
Правилникот за систематизација на
работни места во ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица бр. 01-321/1 од 31.08.2015
година, донесен од Управниот одбор на
детската градинка.

21.10.2015 год.
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2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7952/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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
цената на услугата за одбележување на
хоризонталната сигнализација на
подрачјето на Општина Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
цената на услугата за одбележување на
хоризонталната
сигнализација
на
подрачјето
на
Општина
Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 20.10.2015
година.
Бр.09-7953/2
21.10.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

302.
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
61/2015) 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 20.10.2015 година,
донесе

стр.

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на цената на услугата за
одбележување на хоризонталната
сигнализација на подрачјето на
Општина Струмица
1. Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на цената на услугата за
одбележување
на
хоризонталната
сигнализација на подрачјето на Општина
Струмица, број 02-607/2 од 01.10.2015
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.08-7953/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 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
одложување на донесување Одлука за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 1247 и КП бр.
1248/3 КО Струмица
Се објавува Заклучокот за одложување
на донесување Одлука за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 1247 и КП бр. 1248/3 КО
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 20.10.2015 година.
Бр. 09-7954/2
Општина Струмица
21.10.2015 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
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303.
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 и 109/14) 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
20.10.2015 година, донесе

304.
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 „ПаркиралиштаСтрумица“- Струмица, Управниот одбор на
ЈП „Паркиралишта-Струмица“ - Струмица
на седница одржана на ден 01.10.2015
година донесе:
О Д Л У К А
за утврдување на висината на цената за
услугата обележување на хоризонтална
сигнализација на подрачјето на
Општина Струмица

Заклучок
за одложување на донесување Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП
бр. 1247 и КП бр. 1248/3 КО Струмица
1. Се одложува донесувањето на
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
1247 и КП бр. 1248/3 КО Струмица, за да
се изврши дополнителен увид во
предметот.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-7954/1 Совет на општина Струмица
20.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
............................

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината
на цената за услугата обележување на
хоризонтална сигнализација на подрачјето
на Општина Струмица и тоа:
-

-Обележување на хоризонтална сигна2
лизација по м ................. 45,00 денари.
Член 2
Во цените на услугите со оваа Одлука е
пресметан данокот за додадена вредност.
Член 3
Оваа Одлука да се достави до Советот
на Општина Струмица за давање
согласност.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
добивањето согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.
Бр.03-607/2
Управниот одбор
01.10.2015 год.
Претседател,
Струмица
Нетка Палазова с.р.
...........................
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