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2 бр. 13

Службен гласник на општина Струмица

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
алинеја 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 донесување
на Деталниот урбанистички план за Блок 36
и дел од Блок 37 (касарна „11 Октомври“ )
во град Струмица

1. Се објавува Одлуката за
донесување на Деталниот урбанистички
план за Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна
„11 Октомври“) во град Струмица, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.07.2010 година.
Бр. 08- 4603/2
30.07 2010 год.
Струмица

Градоначалник на
општина Струмица
Зоран Заев с.р

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

Одлука
за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок 36 и дел од Блок 37
(касарна „ 11 Октомври“) во град
Струмица
Член 1
Се донесува Деталниот урбанистички
план за Блок 36 и дел од Блок 37 ( касарна
„11 Октомври“) во град Струмица .
Член 2
Деталниот урбанистички план за
Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11
Октомври“) во град Струмица е со површина
од 39,50 ха и граничен опфат помеѓу улиците:
„Никола Тесла“, „11 Октомври“, „Моша
Пијаде“ , „Ѓуро Салај“ и поројот „Св. Илија“
изработен од Друштвото за просторни и
урбанистички планови, инжинеринг и друго
„Урбан“ ДОО Штип.
Член 3
Деталниот урбанистички
план за
Блок 36 и дел од Блок 37 (касарна „11
Октомври“) во град Струмица се состои од
текстуален и графички приказ, кои се
составен дел на оваа Одлука.
Член 4

146.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник
на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 29.07.2010 година, донесе

30 јули 2010 год

Деталниот урбанистички план за
Блок 36 и дел од
Блок 37 ( касарна „11
Октомври“) во град Струмица се заверува со
потпис и печат на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.
Бр.07 - 4603/1
29.07.2010 год
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

………………………………..

Стр. 3 бр. 13

Службен гласник на општина Струмица

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 донесување
на План за изменување и дополнување на
дел од Урбанистичкиот план на село
Куклиш
1. Се објавува Одлуката за
донесување на План за изменување и
дополнување на дел од Урбанистичкиот
план на село Куклиш, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 29.07.2010 година.
Бр. 08- 4604/2
30.07 2010 год
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р

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

30 јули 2010 год.

Член 2
Планот
за
изменување
и
дополнување на дел од Урбанистичкиот план
на село Куклиш е изработен од Институтот за
урбанизам, сообраќај и екологија „Ин-Пума“
Скопје со технички број 107/2009 година, со
граничен опфат: КП 4479, 4480 и 4483 во
КО Куклиш.
Член 3
Планот
за
изменување
и
дополнување на дел од Урбанистичкиот план
на село Куклиш се состои од текстуален и
графички приказ, кои се составен дел на оваа
Одлука.
Член 4
Планот
за
изменување
и
дополнување на дел од Урбанистичкиот план
на село Куклиш се заверува со потпис и
печат на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник
на општина Струмица“.

147.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
24/08) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник
на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 29.07.2010 година, донесе
Одлука
за донесување на План за изменување
и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш
Член 1
Со оваа Одлука се донесува План
за изменување и дополнување на дел од
Урбанистичкиот план на село Куклиш.

Бр.07 -4604/1
Совет на општина Струмица
29.07.2010 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

........................................
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Службен гласник на општина Струмица

148.

30 јули 2010 год

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

Врз основа на член 101 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
заштита и спасување (“Службен весник на
РМ” број 86/08 год.) и член 20 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст
(“Службен гласник на општина Струмица”
број 5/06), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на ден
29.07.2010
година, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот од процена на штета од
природна непогода - силен ветар (луња)
со дожд на подрачјето на КО Раборци –
Општина Струмицa

Заклучок
за усвојување на Извештајот од процена
на штета од природна непогода - силен
ветар (луња) со дожд на подрачјето на
КО Раборци – Општина Струмица

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот од процена на
штета од природна непогода силен
ветар (луња) со дожд на подрачјето на КО
Раборци – Општина Струмицa од 17. 07.
2010 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
29.07.2010 година.

1. Се усвојува Извештајот од процена
на штета од природна непогода силен
ветар (луња) со дожд на подрачјето на КО
Раборци – Општина Струмицa од 17.07.2010
година.

Бр. 08- 4605/2
30.07 2010 год.
Струмица

Бр.07- 4605/1
29.07.2010 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето
во “Службен гласник на
општина Струмица”.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

________________________________________________________
________________________

