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 Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) 

и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на 

општина Струмица – пречистен текст 

(„Сл. гласник на општина Струмица“ број 

5/06), Градоначалникот на општина 

Струмица, донесе 

 

 
 
 

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

задолжување на општина Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
долгорочно задолжување на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 05.12.2010  година. 
 
Бр. 08-15/2                    Градоначалник 
05.01. 20010  год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р.  

........................................ 
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1. 
Врз основа на член 18 и 20  од 

Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоправа,  („Сл. весник на 
РМ“ број 61/04, 96/04,  67/07 и 156/09), 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната  самоуправа   („Сл. весник на 
РМ“ број 5/02),  и член 20 од Статутот на 
општина Струмица - пречистен текст (Сл. 
гласник на општина Струмица“  бр. 5/06),   
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 05.01.2010 година, 
донесе  

 
О  д  л  у  к  а 

за долгорочно задолжување на 
општина Струмица 

 
I.Општи одредби 

Член 1 
 Со оваа Одлука Општина 
Струмица се задолжува долгорочно    (on 
lending аранжман)  за финансирање на 
капитален инвестиционен проект во 
областа на енергетиката. 

Член 2 
 Потребата од долгорочното 
задолжување на Општината е вршење на 
дејност од јавен интерес, кој е  утврден 
по спроведена јавна расправа.  
 

II.Вид и цел на задолжувањето 
Член 3 

 Видот и целта на задолжувањето 
е заем за  реализација на општински 
проект за дејности од областа на 
енергетиката (пренос, управување, 
дистрибуција со природен гас) капитален 
објект, кој е  утврден по спроведената 
јавна расправа. 
 

III.Максимален износ и начин на 
задолжување 

Член 4 
 

 Задолжувањето ќе биде преку 
Проектот за подобрување на 
општинските услуги со заем кај 
Меѓународната банка за обнова и развој 
–Светска банка, - Компонента А: 
Инвестициони заеми. 

Член 5 
 

 Висината на задолжувањето, 
односно максималниот износ на 
главницата  изнесува 280.000.000,оо 
денари. 
 Висината  на каматната стапка: 
шест месечен либор за евро валута со 
варијабилен распон. 

 
IV.Начин на отплата 

Член 6 
 Отплатата на заемот (кредитот) 
ќе биде на 10 години, на еднакви 
полугодишни ануитети, со грејс период од 
3 години. 
 Годишното отплаќање на долгот 
за долгорочно задолжување не може да 
надмине 15% од вкупните приходи на 
тековно – оперативниот Буџет на 
општината од претходната година. 

 
Член 7 

 Општината се обврзува дека во 
рок од 10 работни дена по секоја исплата 
на работата во врска со долгот, да го 
известува Министерството за финансии. 
 За долгорочното задолжување 
Општината ќе изготви План за 
финансискиот капацитет и начинот на 
отплаќање, како и амортизационен план. 
 

V.С о г л а с н о с т 
Член 8 

 Општината е должна да потпише 
Договор за заем и истиот да го достави 
во рок од 10 работни дена до 
Министерството за финансии. 
 

Член 9 
 За долгорочно задолжување на 
Општината потребна е претходна 
согласност од Владата на Република 
Македонија. 

Член 10 
 По добивањето на писмената 
согласност на Владата на РМ, општината 
може да започне процедура за 
задолжување, во исти услови и рамки под 
кои е одобрено и барањето на Општината 
за долгорочно задолжување. 
 

VI.Завршни одредби 
Член 11 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл. гласник на општина Струмица“, а ќе 
се применува по добивањето на 
писмената согласност од Владата на РМ. 
  
Бр. 07-15/1      Совет на општина Струмица 
05.01.2010  год.        П р е т с е д а т е л, 
С т р у у м и ц а     Марјан Даскаловски  с.р. 

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

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

утврдување на потребата од изработка 
на локални урбанистички документации 
на подрчјето на општина Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување на потребата од изработка 
на локални урбанистички документации 
на подрачјето на општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
05.12.2010  година. 
 
Бр. 08-17/2                Градоначалник 
05.01. 20010  год.  на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 2. 
 Врз основа на член 50-a од 
Законот за изменување и дополнување 
на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РМ“ број 
91/09) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 05.01.2010  година, донесе 
 

О  д  л  у  к  а 
за утврдување на потребата од  

изработка на  локални урбанистички 
плански документации на  подрачјето на 

општина Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потребата од 
изработување на урбанистичка планска 
документација на подрачјето на општина 
Струмица за уредување и користење на 
просторот за следните катастарски и 
градежни парцели: 

 
 
 

r.b. r.b na 
aktot. 

Katastarska/grade`na 
parcela 

Podnositel na inicijativa  

1 52 KP 1653 KO Strumica Biblioteka Blagoj Mu~eto 
Strumica 

samoinvestirawe

2 53 KP  154 KO Strumica Zdru`enie na voza~i 
Strumica 

samoinvestirawe 

3 54 KP 5727/1 KO Strumica Mihailov Risto samoinvestirawe 
4 55 KP 7654/3 KO Strumica AD za nemetali Ogra`den 

Strumica 
samoinvestirawe 

5 56 KP 2670 KO Strumica Tawa Jankova samoinvestirawe 
6 57 KP 5972/4 i 5972/5 KO 

Strumica 
Dimitriev Gone samoinvestirawe 

7 58 KP 1874 KO Strumica Trbogazov Zvonko samoinvestirawe 
8 59 KP 123 KO Strumica Jarkovski Gligor samoinvestirawe 
9 60 KP 3070 KO Kukli{* 

*LUPD von naseleno 
mesto 

Georgiev Traj~o samoinvestirawe

10 61 KP 106 KO Strumica Konzervna fabrika 
Strumica 

samoinvestirawe

11 62 KP 2588/17 KO Strumica Van~o Poprizov samoinvestirawe
12 63 KP 5062/2 KO Strumica \ulsa Locher samoinvestirawe
13 64 KP 1862/1 KO Strumica SOU Dimitar Vlahov 

Strumica 
samoinvestirawe
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Член 2 

 
         Одлуката за изработка на локални 
урбанистички плански документации на 
подрачјето на општина Струмица, 
претставува основа за изработка и 
донесување на локална урбанистичка 
планска документација со која се врши  
уредување на просторот со определување 
на   градежна парцела во и вон плански 
опфат,како и уредување и користење на 
просторот во рамките на формирана 
градежна парцела,за градби утврдени со 
закон како градби од трета, четврта и петта 
категорија, а заради реализација на 
инвестициски проекти од значење на 
општината. 

Член 3 
 

 По утврдувањето на потребите од 
изработување на урбанистичка планска 
документација  за уредување и користење 
на просторот, истата треба да биде 
одобрена од Градоначалникот на општина 
Струмица 

 
Член 4 

         Средства за изработка на ЛУПД ќе се 
обезбедат со самоинвестирање   

 
Член 5 

 
          Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „ Сл. 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-17/1       Совет на општина Струмица 
05.01.2010  год.   П р е т с е д а т е л, 
С т р у у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 

 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Одлука на Училишниот  
одбор на СОУ „Никола Карев”  за 

прифаќање  понуда  за изработка на 
инвестициона студија 

 
 1. Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлука на Училишниот 
одбор на СОУ „Никола Карев”  за 
прифаќање  понуда  за изработка на 
Инвестициона студија, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на  05.01.2010  година. 
 
Бр. 08-16/2                  Градоначалник 
05.01.2010 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................... 
 
 3. 
 Врз основа на член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица” број 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана 05.01.2010  година, 
донесе  
 

З  а  к  л у  ч  о  к 
 за давање согласност на Одлука на 
Училишниот одбор на СОУ „Никола 
Карев”  за прифаќање  понуда  за 
изработка на Инвестициона студија 

 
 
1.  Се дава согласност   на Одлуката  на 
Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев”  
за прифаќање  понуда  за изработка на 
Инвестициона студија бр. 02-2997/1 од 
18.12.2009 година  
 
2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавуањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр. 07-16/1    Совет на општина Струмица 
05.01.2010 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

 
 

_________________________________________________ 
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