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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритетна листа за изградба на
канализациони мрежи во населените места
во општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за
утврдување на приоритетна листа за
изградба на
канализациони мрежи во
населените места во општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.04.2011
година.
Бр.08-2379/2
Градоначалник
15.04.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
……………………………

68.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“
бр. 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
14.04.2011 година, донесе
Одлука
за утврдување на приоритетна листа за
изведба на канализациони мрежи во
населени места во Општина Струмица

18. 04. 2011 год.

задолжување на Република Македонија со
заем кај Европската инвестициона банка и
Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл. гласник на општина Струмица“.
Бр.07-2379/1 Совет на општина Стрмица
14.04.2011 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“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за отпис и
расходување на основни средства и ситен
инвентар сопственост на општина Струмица
1. Се објавува Одлуката за отпис и
расходување на основни средства и ситен
инвентар сопственост на општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.04.2011
година.
Бр.08-2380/2
Градоначалник
15.04.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

69.

Член 1
Се утврдува приоритетна листа за
изведба
на канализациони мрежи во
населените места во Општина Струмица и
тоа:
- Канализациона мрежа во Добрејци
- Канализациона мрежа во Просениково
- Канализациона мрежа во Дабиље

Врз основа на член 34 од
Правилникот за сметководство за буџетите и
буџетските корисници („Сл. весник на РМ“
бр. 28/03) 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
14.04.2011 година, донесе

Член 2
Приоритетната листа за изведба на
канализациони
мрежи
во
наведените
населени места од Општина Струмица, се
утврдува за аплицирање во Проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“
Средствата за Општина Струмица се
во износ од 1.157.307,00 евра и се
обезбедени
согласно
Законот
за

Одлука
за отпис и расходување на основни
средства и ситен инвентар сопственост
на Општина Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на
основните
средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Струмица.
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Член 2
Отписот
и
расходувањето
на
основните средства и ситен инвентар се
врши на предлог на Комисијата за вршење
на попис на основните средства и ситен
инвентар за 2010 година, поради нивна
дотраеност или неупотребливост.
Член 3
Бројот и видот на отпишаните и
расходуваните основни средства и ситен
инвентар се утврдува по спецификација ,
која е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Отпишувањето и расходувањето на
основните средства и ситниот инвентар ќе го
изврши Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост
на
општина
Струмица
составена од 5 (пет) члена, именувана од
Градоначалникот на општина Струмица .
Член 5
Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Струмица, ќе врши
увид во фактичката состојба на основните
средства и ситниот инвентар кои се
предлагаат за отпишување и расходување.
Комисијата ќе утврди како да се
постапи понатаму со отпишаните и
расходуваните основни средства и ситен
инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на
продажба, се употребат за друга намена за
потребите на Општината или се уништат и
исфлат на отпад).
За својата работа Комисијата е
должна да состави записник и истиот да го
достави до Градоначалникот на општина
Струмица.
Член 6
Донесување на ова Одлука ќе значи:
- право на евидентирање на
паричната вредност која би се стекнала со
евентуална продажба на некои основни
средства и ситен инвентар и на основните
средства и ситен инвентар што општината
ќе ги употребува за друга намена за свои
потреби, во Буџетот на општина Струмица и
право
на
отпишување
на
утврдената вредност на основните средства
и ситен инвентар, кои ќе се уништат и фрлат
во отпад од Буџетот на општина Струмица.
Правото
на
евиденција
и
отпишување на паричната вредност ќе ја
спроведе Секторот за финансии и буџет на
општина Струмица.
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Член 7
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-2380/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 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“ бр. 5 /02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Струмица за 2011
година
1. Се објавува Програмата за
изменување и дополнување на Програмата
за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Струмица за 2011
година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
14.04.2011 година.
Бр.08-2381/2
Градоначалник
15.04.2011 год.
на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

70.

Врз основа на член 46 став 1 од
Законот за градежното земјиште („Сл.
весник на РМ“ бр. 82/08, 143/08 и 56/10) и
член 20 став 1 точка 8 од Статутот на
општина Струмица – пречистен текст („Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одршана на 14.04.2011 година, донесе
Програма
за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на Општина
Струмица за 2011 година
Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2011 година („Сл.
гласник на општина Струмица“ бр. 21/10) се
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изменувања и допол-

1. Во глава 3 – „Обем на уредување
и степен на опремување на земјиштето со
комунални објекти и инсталации“ во ставот 9
по зборот: план,“ се брише „како и“ , а по
зборот „мрежа“ , се додаваат зборовите „и
трошоците за хидротехнички услови за
приклучоци,“
Во глава 5 Висина на
надоместокот за уредување на градежното
земјиште по населби и зони во точка 5.I. :
Во потточка 1.
по зборот „за“
зборовите “индивидуални станбени згради“
се заменуваат со зборовите „станбени куќи“,
а зборовите „ („Сл. весник на РМ” бр. 88/09,
157/09, 63/10 , 98/10, 13/11 и 24/11)“ се
заменуваат со зборовите „(„Сл. весник на
РМ” бр. 38/11)“
Во
потточка
1.а.
зборовите
„индивидуални
станбени
згради“
се
заменуваат со зборовите „станбени куќи“.
Во потточка 2
се брише

зборот „колективни“

Во потточка 3 по зборот „деловни“
запирката се брише, а се додава „и“ а по
зборот „јавни“ се бришаат зборовите „ и
производни“.
Потточка 5 „За други објекти“,
станува потточка 5.а. во која алинеа 1 и
алинеа 4 „Катни гаражи“ и „бензински пумпи,“
се бришат
гласи:

Се додава нова потточка

5.б. која

5.б. За катни гаражи надоместокот за
уредување
на
градежното
земјиште
изнесува 15.200,оо x 0,05 = 760,oo ден/м2
согласно Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.
Поточката „5.а.“ се заменува со
подточка „5.в“.
Во оваа потточка став 1 алинеа 1 и 4
„Катни гаражи“ и „бензински пумпи,“ се
бришат.
Се додаваат нови подточки 5.г., 5.д,
5.ѓ, 5.е и 5 ж , кои гласат:

18. 04. 2011 год.

„5.г. За катни гаражи во VIII урбана
заедница, на просторот ограничен со
улиците:
“Ката
Поцкова”,
“Климент
Охридски” и “Ѓорги Василев” надоместокот
за уредување на градежното земјиште
изнесува 16.720,оо x 0,05 = 836,оо ден/м2
согласно Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.
5.д. За објектите од група на класа
на намени Г - производство, дистрибуција и
сервиси:
- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта
Надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 76.000,оо x
0,05=3.800,oo ден/м2 нова корисна површина
што ќе се гради, која е збир на нето
површините на подовите на сите простории
во објектот, согласно заверена проектна
документација, помножени со соодветните
коефициенти утврдени со “Правилникот за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост“ и оваа
Програма.
5.ѓ. За бензинска пумпна станица и
нејзини придружни содржини (продавници,
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто
салони, помошни простории), надоместокот
изнесува 3.800,оо ден/м2 нова корисна
површина што ќе се гради, која е збир на
нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверена
проектна документација, помножени со
соодветните коефициенти утврдени со
“Правилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост“ и оваа Програма.
5.е. За објектите од група на класи
на намени Б5 - угостителски и туристички
комплекси,
хотелски
комплекси
и
одморалишта, и за објектите од група на
класи на намени А4 - хотел, мотел,
планинарски дом и ловен дом надоместокот
изнесува 76.000,оо x 0,05 = 3.800,oo ден/м2
нова корисна површина што ќе се гради, која
е збир на нето површините на подовите на
сите простории во објектот, согласно
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заверена
проектна
документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.
5. ж.
За агро берзи, откупно
дистрибутивни центри или пазари, висината
на трошоците за уредување на градежното
земјиште изнесува 3.800,оо ден/м2 нова
корисна површина што ќе се гради, која е
збир на нето површините на подовите на
сите простории во објектот, согласно
заверена
проектна
документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.“
Во точка 5. II. Износот „1.900,oo“ се
заменува со износот „38.000,оо x 0,05 =
1900 “
Во точка 5. III. Потточка 1 зборовите
„индивидуални
станбени
згради“
се
заменуваат со зборовите „станбени објекти“
Во потточка 2 по зборот “деловни“
запирката се брише, а се додава „и“, а по
зборот „јавни“ се бришаат зборовите „и
производни“.
гласи:

Точка 5. III. Подточка 3 се менува и
„3. За други објекти:
-Спортски покриени објекти
-Спортски откриени објекти
-Гасни станици и базни станици
-Отворени пазаришта
-Базени
-Трафостаници над 35 kV,

надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 1900,оо
помножен
со
соодветните
ден/м2
коефициенти утврдени со “Правилникот за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост“ и оваа
Програма.

бр. 6

стр.

5

Се додаваат нови подточки 3.а. , 4, 5
и 6 кои гласат:
„3. а. За катни гаражи надоместокот
за уредување на градежното земјиште
изнесува 7.600,оо x 0,05 = 380,oo ден/м2
согласно Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.
4. За објектите од група на класа на
намени Г - производство, дистрибуција и
сервиси:
- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,
надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 38.000,оо x
0,05 = 1.900,oo ден/м2 нова корисна
површина што ќе се гради, која е збир на
нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверена
проектна документација, помножени со
соодветните коефициенти утврдени со
“Правилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост“ и оваа Програма.
5. За бензинска пумпна станица и
нејзини придружни содржини (продавници,
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто
салони, помошни простории), надоместокот
изнесува 1.900,оо ден/м2 нова корисна
површина што ќе се гради, која е збир на
нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверена
проектна документација, помножени со
соодветните коефициенти утврдени со
“Правилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост“ и оваа Програма.
6. За објектите од група на класи на
намени Б5 - угостителски и туристички
комплекси,
хотелски
комплекси
и
одморалишта, и за објектите од група на
класи на намени А4 - хотел, мотел,
планинарски дом и ловен дом надоместокот
изнесува 38.000,оо x 0,05 = 1.900,oo ден/м2
нова корисна површина што ќе се гради, која
е збир на нето површините на подовите на
сите простории во објектот, согласно
заверена
проектна
документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
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трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.“

Просениково
Банско
Муртино
Сачево
Куклиш
Баница

10%

+
+
+

/
+
+

/
+
+

/
/
/

/
/
/

400
600
600

950
1425
1425

950
1425
1425

190
285
285

950
1425
1425

950
1425
1425

950
1425
1425

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

/
/
/
/
+
/
+
/

/
/
/
/
/
/
/
/

600
600
600
600
720
600
720
600

1425
1425
1425
1425
1710
1425
1710
1425

1425
1425
1425
1425
1710
1425
1710
1425

285
285
285
285
342
285
342
285

1425
1425
1425
1425
1710
1425
1710
1425

1425
1425
1425
1425
1710
1425
1710
1425

1425
1425
1425
1425
1710
1425
1710
1425

Вкупен износ за
наплата
(производство,
дистрибуција и
сервиси) ден.

15%

Вкупен износ за
наплата (други обј. катни гаражи) - Ден.

15%

Вкупен износ за
наплата (други обј. гасни станици, базни
станици...) - Ден.

10%

Вкупен износ за
наплата (деловни и
јавни објекти) - Ден.

50%

Вкупен износ за
наплата (станбени
објекти) - Ден.

Вкупен износ за
наплата (угостит. И
хотелски комплекси,
мотел ...) - Ден

Добрејци

Вкупен износ за
наплата (Бензински
пумпи и придружни
објекти) - Ден

Градско
Балдовци
Дабиља

Улична атмосф.
канализација

Водоча

Улична фекална
канализација

Вељуса

Главен довод за вода,
прочистит. станица

Прва група
800/1900 ден

Улична водоводна
мрежа

Населени
места

Улица, тротоар, јавен
пат

Табелата: Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и
инсталации се менува и гласи:

Во точка 5. IV.
Подточка 1
зборовите „индивидуални станбени згради“
се заменуваат со зборовите „станбени
објекти“

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

Во потточка 2 по зборот “деловни“
запирката се брише, а се додава „и“, а по
зборот „јавни“ се бришаат зборовите „ и
производни“.

надоместокот за уредување на
градежното земјиште изнесува 19.000,оо x
0,05 = 950 ден/м2 нова корисна површина
што ќе се гради, која е збир на нето
површините на подовите на сите простории
во објектот, согласно заверена проектна
документација, помножени со соодветните
коефициенти утврдени со “Правилникот за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост“ и оваа
Програма.

Во потточкa 3 алиеа 1 и алинеа 4
„Катни гаражи“ и „бензински пумпи,“ се
бришат
По поточка 3 се додаваат поточки
3.а, 4, 5 и 6 кои гласат:
„3. а. За катни гаражи надоместокот
за уредување на градежното земјиште
изнесува 3.800,оо x 0,05 = 190,oo ден/м2
согласно Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.
4. За објектите од група на класа на
намени Г - производство, дистрибуција и
сервиси:

5. За бензинска пумпна станица и
нејзини придружни содржини (продавници,
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто
салони, помошни простории), надоместокот
изнесува 950,оо ден/м2 нова корисна
површина што ќе се гради, која е збир на
нето површините на подовите на сите
простории во објектот, согласно заверена
проектна документација, помножени со
соодветните коефициенти утврдени со
“Правилникот за степенот на уредувањето
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изнесува 19.000,оо x 0,05 = 950,oo ден/м2
нова корисна површина што ќе се гради, која
е збир на нето површините на подовите на
сите простории во објектот, согласно
заверена
проектна
документација,
помножени со соодветните коефициенти
утврдени со “Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост“ и оваа Програма.“

6. За објектите од група на класи на
намени Б5 - угостителски и туристички
комплекси,
хотелски
комплекси
и
одморалишта и за објектите од група на
класи на намени А4 - хотел, мотел,
планинарски дом и ловен дом надоместокот

95
95
95
95
95
95
95
95
144
95
95

Вкупен износ за наплата
(угостит. И хотелски
комплекси, мотел ...) Ден

475
475
475
475
475
475
475
475
720
475
475

Вкупен износ за наплата
(Бензински пумпи и
придружни објекти) - Ден

475
475
475
475
475
475
475
475
720
475
475

Вкупен износ за наплата
(производство,
дистрибуција и сервиси) ден.

200
200
200
200
200
200
200
200
300
200
200

Вкупен износ за наплата
(други обј. - катни гаражи)
- Ден.

10
%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Вкупен износ за наплата
(други обј. - гасни
станици, базни станици...)
- Ден.

/
/
/
/
/
/
/
/
+
/
/

15
%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Вкупен износ за наплата
(деловни и јавни објекти)
- Ден.

15%

Вкупен износ за наплата
(станбени објекти) - Ден.

Главен довод за вода,
прочистит. станица

10
%
/
/
/
/
/
/
/
/
+
/
/

Улична атмосф.
канализација

Попчево
Рич
Дорламбос
Белотино
Костурино
Мемешли
Орманли
Раборци
Габрово
Свидовица
Триводи

50
%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Улична фекална
канализација

Втора група
400/950 ден

Улична водоводна мрежа

Населени
места

Улица, тротоар, јавен пат

Табелата: Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и
инсталации се менува и гласи:

475
475
475
475
475
475
475
475
720
475
475

475
475
475
475
475
475
475
475
720
475
475

475
475
475
475
475
475
475
475
720
475
475

Во глава 5.V. :
Во табела 2 во насловот по зборот „деловни“ се брише запирката и се додава сврзникот
„и“, а по зборот „јавни“ се бришаат зборовите „и производни“
Во табела 3 Други објекти во точка 1 коефициентот „0,2“ се заменува со коефициентот
„0,05“, а во точка 4 се брише „Бензински пумпи“
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По табела 3 се додаваат три нови табели 4, 5 и 6 кои гласат:
4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервиси

коефици
енти
0,05
0,05
0,05
0,05

1.
2.
3.
4.

Г1- тешка и загадувачка индустрија
Г2- лесна и незагадувачка индустрија
Г3- сервиси
Г4- стоваришта

коефици
енти

1.
2.

5. Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини
(продавници, кафетерии и ресторани, авто -сервиси, авто салони,
помошни простории)
Продажни простории на бензинските пумпни станици
Услужни простории на бензинските пумпни станици

коефици
енти

1.

6. Класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси,
хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на
класи на намени А4- хотел, мотел, планинаркси дом и ловен дом
Сите простории

Табела 4 станува табела 7
По алиеа „Отворени паркиралишта
се додаваат две нови алиени кои гласат:
„- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно
наследство.“

0,05

финансискиот извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2010 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.04.2011 година.
Бр.08-2382/2
15.04.2011 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Бр.07-2381/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 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“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишнат сметка со финансискиот
извеш-тај на СОУ „Димитар Влахов“
Струмица за 2010 година
1. Се објавува Заклучокот
усвојување на Годишната сметка

1,0
1,0

за
со

71.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 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
14.04.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2010 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на СОУ „Димитар
Влахов“ Струмица за 2010 година.
2. Овој заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-2382/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год.
Претседател,
С т р 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 локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

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

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансискиот
извештај на OOУ„Св. Кирил и Методиј“
Дабиле за 2010 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансискиот
извештај на OOУ „Гоце Делчев“ Вељуса за
2010 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ “Св. Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2010 година, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ “Гоце
Делчев“ Вељуса за 2010 година, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2383/2
15. 04. 2011 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

Бр.08-2384/2
15.04.2011 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

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

73.

72.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 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
14.04.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Дабиле за 2010 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2010 година.
2. Овој заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 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
14.04.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2010 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2010 година.
2. Овој заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.

Бр.07 - 2383/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Бр.07-2384/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

………………………

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

Стр.

10

бр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансискиот
извештај на OOУ „Герас Цунев“ Просениково
за 2010 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ “Герас
Цунев“ Просениково за 2010 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.04.2011
година.
Бр.08-2385/2
15.04.2011 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

18. 04. 2011 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансискиот
извештај на OOУ „Даме Груев“ Куклиш за
2010 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ “Даме
Груев“ Куклиш за 2010 година, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 14.04.2011 година.
Бр.08-2386/2
Градоначалник
15.04.2011 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

..................................
75.

74.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.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
14.04.2011 година, донесе

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 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
14.04.2011 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2010 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2010 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2010 година.

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2010 година.

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

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

Бр.07-2385/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Бр.07-2386/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

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

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

18 април 2011 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансискиот
извештај на OOУ „Маршал Тито“ Муртино за
2010 година
1.Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ “Маршал
Тито“ Муртино за 2010 година, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 14.04.2011 година.
Бр.08-2387/2
Градоначалник
15.04.2011 год.
на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

бр. 6

стр.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансискиот
извештај на ОМУ „Боро Џони“ Струмица за
2010 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ОМУ „Боро Џони“
Струмица за 2010 година, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 14.04.2011 година.
Бр.08 - 2388/2
Градоначалник
15.04.2011 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

..................................
76.

77.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.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
14.04.2011 година, донесе

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.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
14.04.2011 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2010 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ОМУ„Боро
Џони“ Струмица за 2010 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2010 година.

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на ОМУ „Боро Џони“
Струмица за 2010 година.

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

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

Бр.07-2387/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................

Бр.07-2388/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................

Стр.

12

бр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица
– пречистен текст („Сл. гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната сметка со финансискиот
извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица за 2010 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост “ Струмица за 2010 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.04.2011 година.
Бр.08-2389/2
Градоначалник
15.04.2011 год. на општина Струмица
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
78.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.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
14.04.2011 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансискиот извештај на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица за 2010 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансискиот извештај на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица за 2010 година.

18. 04. 2011 год.

2. Овој заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица“.
Бр.07-2389/1 Совет на општина Струмица
14.04.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................
79.
Врз основа на член 60 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
градба ( „Сл. весник РМ“ бр. 18/2011), член
50 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Сл. гласник на општина Струмица“
бр. 5/06), Градоначалникот на општина
Струмица , донесе
Р е ш е н и е
за именување на членови во Комисијата
за решавање по жалби против решенијата на овластениот градежен испектор
на Општина Струмица
1. За членови во Комисијата за
решавање по жалби против решенијата на
овластениот градежен испектор на Општина
Струмица ги именувам:
За претседател:
- Мери Андрееве – раководител на
Одделението за урбанизам
За членови:
- Ташка Пилафова – советник во
Одделението за урбанизам
-

Славица Вучкова – советник во
Одделението за урбанизам

2. Ова Решение влегува во сила од
денот на објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица.
Бр. 08- 2451/1
18.04.2011 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.

__________________________________________________________________

___________________________________

