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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на

општина Струмица – пречистен текст
(“Сл. гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 2

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката
за изменување и дополнување на Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката
за организацијата, делокругот и начинот
на
извршување
на
задачите
на
општинската администрација на Општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 03.03.2010 година.
Бр.08 -1110/2
Градоначалник
04.03.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................................

22.

Врз основа на член 57 од Законот
за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/2002 ), член 9 од Законот за
јавна внатрешна финансиска конртола
(„Сл.весник на РМ“ бр.90/2009) и член 20
став 1 точка 26 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст(„Сл. гласник
на
општина
Струмица“
бр.5/2006),
Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 03.03.2010 година,
донесе
Одлука
за изменување и дополнување на
Одлуката за организацијата,
делокругот и начинот на извршување
на задачите на општинската администрација на Општина Струмица
Во Одлуката за организацијата,
делокругот и начинот на извршување на
задачите на општинската администрација
на Општина Струмица (бр. 07-5762/1 од
06.12.2007год), (Сл. гласник на општина
Струмица бр 24/07) се вршат следните
измени и дополнувања:
Член 1
Во член 5 став 1 точка Б., алинејата
1 се менува и гласи: “- одделение за
финансиски прашања” .
Член 2
Во член 7 ставот 2 се менува и
гласи:
„Б1. Одделението за финансиски
прашања го подготвува буџетот и
завршната сметка како и други акти од

04.03.2010 год.

областа на финансирањето; го реализира
и следи извршувањето на буџетот на
општината
и
за
тоа
изготвува
информации; ја следи и применува
законската регулатива од областа на
финансиската контрола; врши проценки
на ризик на процесите на финансиското
управување
и
контрола;
врши
математичка и контрола на регуларноста
на сметководствената документација;
врши пресметка и исплата на платите на
вработените;
извршува
благајнички
работи; води евиденција на имотот на
општината; поднесува извештаи за
состојбите на сметките на општината; ги
врши сите материјално- финансиски
работи; го води сметководството на
општината;
врши
финансискосметководствени работи за облиците на
месната самоуправа; ја спроведува
целата постапка за јавна набавка, како и
други работи што ќе му бидат доверени
од Советот и Градоначалникот.“
Член 3
Членот 11 се менува и гласи:
„Ѓ. Одделението за внатрешна
ревизија врши внатрешна ревизија,
согласно со закон и со системот на
процедурите за внатрешна ревизија
воспоставени од општината, согласно со
меѓународните
стандарди
за
професионално
работење
на
внатрешната ревизија, прифатени од
Министерството за финансии; подготвува
годишен план за внатрешна ревизија и по
одобрување од градоначалникот на
општината, го обезбедува неговото
спроведување и следење; врши процена
на усогласеност на работењето на
субјектот во согласност со законите,
подзаконските, интерните акти и договори
и проценка на функционирањето на
системот за внатрешна контрола; ги
оценува факторите на ризик и дава
совети
на
градоначалникот
за
намалување на истите; врши проверка на
точноста, комплетноста и законитоста на
сметководствената
евиденција
и
финансиските извештаи на општината; ја
утврдува економичноста, ефикасноста и
ефективноста
во
работењето
на
системите за финансиско управување и
контрола
и
дава
препораки
за
подобрување
на
работењето
на
општинската
администрација;
врши
темелна проценка на работењето на
информативно- технолошките системи;
подготвува
квартални
и
годишни
извештаи за работењето на внатрешната
ревизија; го следи спроведувањето на

04.03.2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4

стр.

3

мерките преземени од градоначалникот
врз основа на препораките дадени во
ревизорските
извештаи;
ја
следи
состојбата со неправилности и сомнежи
за измами или корупција и за тоа го
известува
градоначалникот,
односно
лицето задолжено за тоа; изготвува план
за обука на внатрешните ревизори и ја
следи нивната имплементација; врши и
други работи од областа на внатрешната
ревизија.

Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл.гласник на општина
Струмица“
бр.5/2006),
Советот
на
општина Струмица на седницата одржана
на 03.03.2010 година, донесе

Член 4

Член 1
Во Одлуката за определување на
надоместоци на членовите на Советот на
општина Струмица (“Сл. гласник на
општина Струмица” број 4/07) и Одлуката
за
изменување
на
Одлуката
за
определување
на
надоместоци
на
членовите на Советот на општина
Струмица (“Сл. гласник на општина
Струмица” број 7/09) во членот 4 во став
2 се брише зборот „неоправдано“, во
истиот член се додава став 3 кој гласи:
„Месечниот
надоместок
за
присуство на седниците на работните
тела, на членовите на Советот, се смета
како присуство на седници на Советот на
Општината“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во “Сл. гласник на општина
Струмица”.

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”, а ќе
се применува по добивањето на писмена
согласност од Агенцијата за државни
службеници.
Бр.07-1110/1Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 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 изменување на Одлуката за определување на
надоместоци на членовите на Советот
на општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за
изменување
на
Одлуката
за
определување
на
надоместоци
на
членовите на Советот на општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 03.03.2010 година.
Бр.08-1111/2
Градоначалник
04.03.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

23.

Врз основа на член 2 од Законот
за дополнување на Законот за плата и
другите надоместоци на пратениците во
Собранието на Република Македонија и
другите избрани и именувани лица во
Републиката
(„Сл.весник
на
РМ“
бр.121/2007 година) и член 20 од

Одлука
за изменување на Одлуката за
определување на надоместоци на
членовите на Советот на
општина Струмица

Бр.07-1111/1Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/92)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(“Сл.гласник на општина Струмица“ брј
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
доделување парична помош на Никола
Ѓоргиев од Просениково
1. Се објавува Одлуката за
доделување парична помош на Никола
Ѓоргиев од Просениково, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.03.2010 година.
Бр.08-1115/2
Градоначалник
04.03.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
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24.

04.03.2010 год.

25.

Врз основа на 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
03.03.2010 година, донесе

Врз основа на 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
03.03.2010 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на
Никола Ѓоргиев од Просениково

О д л у к а
за доделување парична помош
на Благој Витанов од Струмица

Член 1
На Никола Ѓоргиев од Просениково бр. 209, му се доделува парична
помош во нето износ од 50.000 денари,
како помош
за санирање на штета
настаната од пожар на неговата семејна
куќа.
Член 2
Одобрените средства да се
издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2010 година,
да
се
транферираат на име Никола Ѓоргиев
од Просениково бр. 209 на доставена
трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во “Сл. гласник на општина
Струмица”.
Бр.07-1115/1Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................

Член 1
На Благој Витанов од Струмица,
ул. „Херој Карпош“ бр. 20,
му се
доделува парична помош во нето износ
од 30.000 денари, како помош за
санирање на последиците настанати од
пожар на неговата семејна куќа.
Член 2
Одобрените средства да се
издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2010 година, да
се
транферираат на име Благој Василев
Струмица, ул. „Херој Карпош“ бр. 20, на
доставена трансакциона сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во “Сл. гласник на општина
Струмица”.

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

Бр.07-1116/1 Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл. весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 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
доделување на парична помош на Благој
Витанов од Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Правилникот за
организирање на Форумите на
заедницата во општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за
доделување парична помош на Благој
Витанов од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.03.2010 година.

1. Се објавува Правилникот за
организирање
на
Форумите
на
заедницата во општина Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
03.03.2010 година.

Бр.08 -1116/2
Градоначалник
04.03.2010 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

Бр.08-1112/2
Градоначалник
04.03.2010 год.
на општина струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................

04.03.2010 год.

Службен гласник на општина Струмица

26.

Врз основа на член 20
од
Статутот на општина Струмица - („Сл.
гласник на општина Струмица“ бр.5/2006)
и член 3 од Статутарната Одлука за
изменување и дополнување на Статутот
на општина Струмица („Сл.гласник на
општина Струмица“бр.3/2010), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 03.03.2010 година, донесе
Правилник
за организирање и одржување на
форумите на заедницата
во општина Струмица
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се уредува
свикувањето,
начинот
на
работа,
одлучувањето и други прашања од
значење за одржувањето на форумите
на заедницата, како форма на јавно
учество на сите граѓани во општина
Струмица, по прашања од надлежност на
Општината.
Член 2
Форумите се организираат заради
јавно расправање или постигнување
согласност на локалната
јавност за
предложените
приоритети
во
документите за стратешки локален
развој, за јавни дебати за проблемите и
утврдување решенија и приоритети, како
и за предлагање и избор на проекти или
заради развивање проекти од интерес на
заедницата, што финансиски ќе бидат
поддржани
од
Општината
или
заинтересирани правни и физички лица
кои се подготвени финансиски и
материјално да ја подржат форумската
програма и општинските проекти.
Член 3
Форумот на заедницата е воден
од страна на независен и надворешен
модератор. Во работата на модераторот
му помага комодератор.
Форумот се одржува во налмалку
5 (пет) сесии од кои на последната сесија
се одлучува за форумските прашања и
теми.
Учесниците на форумот се
структуирани по работни маси според
нивните социјални и економски интереси.

бр. 4

стр.

5

Заради поефикасно и подобро
организирање на форумот се формираат
работни групи и оперативна група, кои се
дефинираат со овој Правилник.
Член 4
Постапката за организирање и
реализација на форумите е поделена на
три фази и тоа:
- Подготвителна фаза:
- Форумска фаза и
- Реализација
на
заклучоците
донесени од форумите.
Поблиските одредби за фазите на
форумите се реализираат со Деловникот
за работа на форумите на заедницата.
Член 5
Во согласност со темите кои се
расправаат, Форумите можат да бидат од
следните видови:
- Проектен Форум
- Тематски Форум
- Меѓуопштински Форум и
- Буџетски Форум.
Член 6
Проектен Форум
Проектен Форум се организира
кога сака да се дефинираат приоритетите
помеѓу неколку теми и проекти кои се
неопходни да се решат во Општината и
заедницата. На првата форумска сесија
граѓаните одлучуваат која од темите и
проектите им е најважна. Избраната тема
и проект детално се разработува на
следните сесии на форумот.
Член 7
Тематски Форум
Тематските Форуми се насочени
кон веќе одредена тема во која е содржан
специфичен и актуелен проблем
во
Општината.
Во овој тип на форум се
формираат работни маси само за групите
кои се засегнати од тематскиот проблем.
Член 8
Меѓуопштински форум
Меѓуопштинскиот
форум
се
организира кога две или повеќе општини
кои имаат иста или слична тема на
расправа,
а
со
методата
на
меѓуопштинската соработка возможно е
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побргу, поекономично и поефикасно да се
реализираат заклучоците од форумот.
Член 9
Буџетски форум
Во Буџетскиот форум тема на
расправата е Буџетот на Општината за
наредната година. Работните маси се
структуирани според страните кои се
засегнати од Буџетот на Општината или
според надлежностите на Општината и
финансирањето на истите.
Член 10
Учесници на форумот
На форумот треба да присуствуваат
што е можно поголем број учесници, но
не помалку од 50 лица , имајки го во
предвид бројот на жители на општина
Струмица.
Во работата на форумите треба да
се почитуваат неколку принципи при
изборот на учесниците и тоа :
- Територијалниот принцип ;
- Половата застапеност ;
- Етничката застапеност и
- Социо – економската застапеност.

04.03.2010 год.

присуствуваат
и
рамноправно
да
учествуваат во неговата работа.
Јавниот повик
содржи точен
термин и место на одржување на
форумот, основни насоки и теми за текот
на првата сесија на форумот, како и за
видот на форумот.
Член 13
Претставник на општината , како
организатор на форумот, на почетокот
накусо ги информира учесниците на
форумот за текот на форумот во целина,
за содржината на одделните сесии на
форумот, за структуирањето на форумот,
за правата и обврските на учесниците на
форумот, за начинот на предлагањето и
изборот на темите на форумот, за
начинот на гласање, за критериумите и
начинот на изборот на проектот и друго.
Член 14
По завршувањето на воведниот
дел претставниците на администрацијата
на Општината ги изнесуваат темите,
проблемите и проектите за кои треба да
се дебатира на форумот, за кои треба да
се изјаснат учесниците, односно да
извршат избор на теми за кои понатаму
ќе се дискутира во рамките на форумот.

Член 11
Финансирање на форумот
Форумскиот процес по правило се
финансира од страна на Општината.
Општината треба во својот Буџет да
предвиди доволно средства за ваквите
активности кои спаѓаат во категоријата на
непосредно учество на граѓаните во
одлучувањето во Општината.
Форумскиот процес може да се
финансира и од заинтересирани физички
и правни лица кои се подготвени да бидат
донатори на Општината.
II.НАЧИН НА СВИКУВАЊЕ НА ФОРУМОТ
Член 12
Првата сесија на Форумот ја
свикува градоначалникот на Општината
со јвен повик до сите граѓани на
Општината,
невладини
организации,
заинтересирани партнери за реализација
на проекти и сите други заинтересирани
субјекти (правни и физички лица), да

III. МОДЕРАТОР И КОМОДЕРАТОР
Член 15
Со
работата
на
форумот
раководи модератор, што го именува
организаторот
на
форумот,
како
неутрално лице кое не припаѓа на
Општината ( не е жител на Општината )
ги насочува дискусиите кон темите,
проблемите, решенијата, различните
концепти и проекти, како и го следи
процесот на гласањето и изборот на
решенијата, односно проектите.
Форумот има комoдератор кој го
назначува модераторот на форумот.
Поблиски одредби за правата и
обврските
на
модераторот
и
комодераторот
се уредуваат со
Деловникот за работа на форумот на
заедницата.
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IV. РАБОТНИ МАСИ
Член 16
На форумот се формираат
најмногу 10 (десет) работни маси за
расправа и избор на темата.
Работните маси се составени од
по 3 (три) до 8 (осум) учесници, согласно
со пројавениот интерес и водејќи сметка
за тоа работните маси да ги изразуваат
специфичните социо-економски интереси
и потреби на заедницата, како и водејќи
сметка за интересот, стручноста и
компетентноста на поединците и за
сразмерната
полова,
етничка
и
територијална застапеност.
Член 17
На работни маси, со учество на
модераторот,
се
распоредуваат
граѓаните, претставници на бизнис
заедницата, невладините организации и
други заинтересирани организации, за
расправа по прашања од повеќе области
определени со Законот за локалната
самоуправа (локален економски развој ,
урбанизам, комунални работи, култура,
здравство
и
социјална
заштита,
образование,
спорт,
противпожарна
заштита и заштита и спасување итн.).
Член 18
Посебни
работни
маси
се
организираат за:
- администрацијата на општината и
- работна маса на оперативната група.
Работните маси во изборот на
темата по правило одлучуваат по пат на
консензус.
V. РАБОТНИ ГРУПИ
Член 19
Во временскиот период помеѓу
две форумски сесии од учесниците на
работните маси се формираат работните
групи што имаат задача да ги
формулираат предлог решенијата ,
односно проектите,што произлегле од
расправата на работните маси, при што
имаат право да даваат предлози и
препораки до Општината во врска со
прашања од нејзина надлежност, а кои се
однесуваат
на
подобрување
на
квалитетот на животот во Општината во
целина.
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Општината е должна во работата
и одлучувањето на форумот во целина и
во работата на работните групи да
обезбеди соодветна полова, етничка и
територијална
и
социо-економска
застапеност на заедниците.
VI. ОПЕРАТИВНА ГРУПА
Член 20
За
целосна
стручно-техничка
поддршка на форумот се формира
оперативна група.
Оперативната група која работи
под раководство
на модераторот и
комодераторот е оперативно, а не
раководно тело на форумот и е
составена од:
- модераторот и комодераторот;
- два претставника на Општината;
- едно лице за односи со јавноста;
- претставници на клучните засегнати
страни и
едно лице задолжено за водење
записници од сите состаноци.
Членовите на оперативнита група
учествуваат во работата на работните
групи и им помагаат во работата.
Поблиски одредби за правата и
обврските на оперативната група се
уредуваат со Деловникот за работа на
форумот на заедницата.
VII. ОДЛУЧУВАЊЕ
Член 21
Резултатите од форумите се
Одлуки и Препораки кои се однесуваат на
прашањата кои се предмет на дискусија
во рамките на форумите.
Одлуките и Препораките треба да
придонесуваат
кон
решавање
на
предметот на дискусија во рамките на
форумот.
Усвоените Одлуки и Препораки од
страна на форумот на заедницата се
поднесуваат до локалните власти.
Член 22
Одлучувањето на Форумот се
врши по пат на гласање по работни маси,
при што треба да се постигне консензус
на сите членови на работната маса.
Право на глас во рамките на
работните маси имаат членовите кои
присуствувале на најмалку 3 форумски
сесии.
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Работните маси имаат еднакво
право на глас во вкупното одлучување на
форумот, кое се врши на петата сесија на
форумот.
Во зависност од видот на
форумот, одлуките донесени на форумот
можат да бидат советодавни или
задолжителни за органите на Општината.
Поблиските одредби за начинот
на одлучување и задолжителноста на
одлуките донесени на форумот се
уредуваат со Деловникот за работа на
форумот на заедницата,
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
Заради
информирање
граѓаните,
Општината е должна
соодветен начин да ги информира
целокупниот тек на форумот и
активностите кои се преземаат
реализација на усвоените проекти.

на
на
за
за
за

Член 24
Во рок од 3 (три) месеци од денот
на
службената
примена
на
овој
Правилник,
Градоначалникот
на
Општината донесува Деловник за работа
на
форумот на заедницата во кој
подетално се опишува целокупниот
процес на форумот.
Член 25
Овој Правилник влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на општина Струмица“.
Бр.07-1112/1 Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“С. Весник на РМ“ број 5.02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(“Сл. Гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
утврдување на Нацрт-Планот измена и
дополнување на Генералниот
урбанистички план на град Струмица за
плански период 2006-2020
1. Се објавува Заклучокот за
утврдување на Нацрт - Планот измена и
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дополнување
на
Генаралниот
урбанистички план на град Струмица за
плански период 2006-2020, донесен на
седницата на Советот на оопштина
Струмица, одржана на 03.03.2010 година.
Бр.08 -1108/2
Градоначалник
04.03.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

27.

Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
– печистен текст („Сл.весник на РМ“
бр.24/08.51/05, 137/07 и 91/09) и член 20
став 1 точка 6 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст(„Сл.гласник
на општина Струмица“бр.5/06 ) ,Советот
на општина Струмица на седницата
одржана на 03.03.2010 година, донесе

Заклучок
за утврдување на Нацрт-Планот
измена и дополнување на Генералниот
урбанистички план на град Струмица
за плански период 2006-2020
1. Се утврдува Нацрт-Планот
измена и дополнување на Генералниот
урбанистички план на град Струмица за
плански период 2006-2020 што ги опфаќа
следните блокови:
- Урбан блок 36
- Урбан блок 37
- Урбан блок 6
- Урбан блок 11
- Урбан блок 19
- Урбан блок 13
- Урбан блок 20
- Урбан блок 32
2. Граничен опфат и површината
на Нацрт-Планот измена и дополнување
на Генералниот урбанистички план на
град Струмица за плански период 20062020 на блоковите наведени во член 1 на
овој заклучок се утврдени во Планската
Програма за измена и дополнување на
Генералниот урбанистички план на град
Струмица за плански период 2006-2020 .
3.
Нацрт-Планот
измена
и
дополнување на Генералниот урба-
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нистички план на град Струмица за
плански период 2006-2020 содржи:
-

Документациона основа

-

Планска документација

4. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-1108/1 Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(“Сл.гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Решение
за објавување на Заклучокот по
Известувањето за спор помеѓу ЈПКД
“Комуналец“ и Водостопанство
“Струмичко Поле“ за цената на
суровата вода
1. Се објавува
Заклучокот по
Известувањето за спор помеѓу ЈПКД
“Комуналец“
и
Водостопанство
“Струмичко Поле“ за цената на суровата
вода, донесен на сеницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
03.03.2010 година.
Бр.08 -1109/2
Градоначалник
04.03.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................

28.
Врз основа на 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
03.03.2010 година,
расправајќи по
Известувањето во врска со спорот помеѓу
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ЈПКД„Комуналец“ Струмица и Водостопанство „Струмичко Поле“ Струмица,
донесе
З а к л у ч о к
по Известувањето за спор помеѓу
ЈПКД “Комуналец“ и Водостопанство
“Струмичко Поле“ за цената на
суровата вода

1. Еднострано донесената Одлука
за зголемување на цената на суровата
вода од страна на
Водостопанство
„Струмичко Поле“, не се прифаќа, бидејки
не само што не е во согласност со
прописите од оваа област, туку тоа ќе
резултира и зголемување на цената на
водата за крајните корисници;
2. Се препорачува на Управниот
одбор на Водостопанство „Струмичко
Поле“, уште еднаш да ја преиспита
Одлуката за покачување на цената на
водата и да донесе Одлука со која ќе се
врати цената на водата на претходната
постојната цена од 2,53 ден/м3;
3.
Граѓаните
на
општина
Струмица и со постојната цена согласно
покачувањата
условени
од
МЕАП
програмата и преземените обврски од
кредитот од ЕБРД, плаќаат висока цена
на водата за пиење, што во овие тешки
економски
услови
прави
огромни
проблеми на нивните домашни буџети и
нормалното сервисирање на нивните
обврски, ова се однесува и на правните
лица;
4. Овој Заклучок заедно со
Известувањето за спорот помеѓу ЈПКД
„Комуналец“
и
Водостопанство
“Струмичко Поле“ за цената на суровата
вода да се достават до Министерството
за
земјоделие,
шумарство
и
водостопанство и Владата на Република
Македонија.
5.Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл.гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-1109/1 Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
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Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02)
и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(“Сл. Гласник на општина Струмица“ број
5/06), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

04.03.2010 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.
Бр.07-1113/1 Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за висината на
надоместокот за издавање на продажни
места за млечни производи на пазар на
мало “Градски пазар“ ТЦ – Глобал
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за издавање
на продажни места за млечни производи
на пазар на мало “Градски пазар“ ТЦ Глобал, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 03.03.2010 година.
Бр.08-1113/2
Градоначалник
04.03.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................

29.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Сл.весник на
РМ“ бр.38/96 ) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(„Сл.гласник на општина Струмица“
бр.5/06), Советот на општина Струмица
на седницата одржана на 03.03.2010
година донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за издавање
на продажни места за млечни
производи во пазарот на мало
„Градски пазар“ ТЦ – Глобал
1. Се дава согласност на
Одлуката за висината на надоместокот за
издавање на продажни места за млечни
производи во пазарот на мало „Градски
пазар“ ТЦ – Глобал, донесена од
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица , на седницата одржана на
29.01.2009 година.

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл. Весник на РМ“ број
5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица –
пречистен текст (“Сл. Гласник на општина
Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за висината на
надоместокот за дезинфекција при влез
во сточен пазар
1. Се објавува Заклучокот за
давање согласност на Одлуката за
висината
на
надоместокот
за
дезинфекција при влез на сточен пазар,
донесен на седницата на Советот на
општина
Струмица,
одржана
на
03.03.2010 година.
Бр.08 -1114/2
Градоначалник
04.03.2010 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

30.
Врз основа на 11 од Законот за
јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“
бр.38/96 ) и член 20 од Статутот на
општина Струмица –пречистен текст
(„Сл.гласник на општина Струмица“
бр.5/06), Советот на општина Струмица
на седницата одржана на 03.03.2010
година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
висината на надоместокот за
дезинфекција при влез во сточен
пазар
1. Се дава согласност на
Одлуката за висината на надоместокот за

04.03.2010 год.
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дезинфекција при влез
на моторно
возило и запрежни коли во сточен пазар
на големо, донесена од Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, на
седницата одржана на 29.01.2010 година.
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- Урбан блок 6 – ограничена со
улица бр. 2, улица бр. 4, улица број и
граница на урбан опфат на град
Струмица, согласно важечкиот ГУП.

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

- Урбан блок 11 – Ограничени со
улица број 4, улица број 1, улица „Гоце
Делчев“ и границата на урбан опфат на
град Струмица согласно важечкиот ГУП.

Бр.07-1114/1 Совет на општина Струмица
04.03.2010 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

- Урбан блок 19 – Ограничени
со улица „Гоце Делчев“, улица број 1 и
границата на урбан опфат
на град
Струмица согласно важечкиот ГУП.

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

31.
Врз основа на член 23 став 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање- пречистен текст (“Сл. весник
на РМ” број 24/008, 118/2008 и 91/2009) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица-пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
О д л у к а
за организирање на стручна расправа
по Нацрт - Планот за измена и
дополнување на Генералниот
урбанистички план на град Струмица
за плански период 2006-2020

1. Се
организира
стручна
расправа по Нацрт- Планот за измена и
дополнување
на
Генералниот
урбанистички план на град Струмица за
плански период 2006-2020 што ги опфаќа
следните блокови со гранични опфати :
- Урбан блок 36 и 37 -- од
североисточната страна по осовината на
ул. „ бр.14“ 9планирана со ГУП),
северозападната страна по осовината на
ул. „ Бр. 15“ ( планирана со ГУП),
југозападна страна по осовината на ул.
„бр. 15“ (планирана со ГУП), по
југоисточната страна по осовина на
постојната изградена улична мрежа на
ул. „11 октомври“, „Никола Тесла“ и
„Моша Пјаде“

- Урбан блок 13 – од северната
страна по осовината на ул. „ Крушевска
Република“
(планирана со ГУП), од
западната страна по осовина на ул.
„Маршал Тито“( планирана со ГУП), од
јужната страна по осовина на ул. „ Ѓорѓи
Василев“(
планирана
со
ГУП),
и
источната страна по осовина на ул. „
Климент Охридски“.
- Урбан блок 20 - од северната
страна по осовината на ул. „Ѓорѓи
Василев“од западната страна по осовина
на ул. „Маршал Тито“( планирана со ГУП),
од јужната страна по осовина на ул.
„Ристоман Попчевски“( планирана со
ГУП), и источната страна по осовина на
ул. „ Младинска “.
- Урбан блок 32 – источната
страна по осовината на ул. „ Ѓуро
Ѓаковиќ“ и „ Скопска“ ( планирана по ГУП)
, од југоисточната страна по осовината
на
ул.
„Крушевска
Република“
(
планирана по ГУП), од североисточната
страна по осовината на постојната
изградена улична мрежа на ул. „5
Ноември“, „ Стив Наумов“, „ Тошо Арсов“,
„Партизанска“, од северната страна
изградената улична мрежа на ул. „Тошо
Арсов“, „Партизанска“ и планскиот опфат.
2. Одлуката за организирање на
стручната расправа ќе биде објавена на
огласната табла на Општина Струмица,
Секторот за уранизам и комунални
работи , ВЕБ страницата на Општина
Струмица, “Службен гласник на општина
Струмица” и во средствата за јавно
информирање
3. Јавната презентација ќе се
одржи на ден 10.03.2010 година во 12,00
часот во просториите на Дом на АРМ
Струмица.
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4. Оваа Одлука влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави
во “Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-1108/3
Градоначалник
04.03.2010 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................

32.
Врз основа на член 24 точка 5 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање – пречистен дел (“Сл. весник
на РМ” број 24/2008, 118/2008 и 91/2009 )
и член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник
на општина Струмица” број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување на Комисија за
спроведување на стручна расправа
по Нацрт- Планот за измена и
дополнување на Генералниот
урбанистички план на град Струмица
за плански период 2006-2020

04.03.2010 год.

град Струмица за плански период 20062020, се именуваат:
- Стојан Динев – Раководител на
Секторот за урбанизам и
комунални
работи;
Илија Шалев
– претставник на
изготвувачот на Нацрт – планот;
- Александар Цицимов – дипломиран
архитект, надворешен член.
2.
Се задолжува Комисијата да ја
спроведе јавната презентација на ден
10.03.2010 година во 12,00 часот во
просториите на Дом на АРМ – Струмица.
3. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето и ќе се објави во “Сл.
гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-1108/5
04.03.2010 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

1. За членови во Комисија за
спроведување на стручна расправа по
Нацрт- Планот за измена и дополнување
на Генералниот урбанистички план на
_____________________________________________________________
___________________________________

