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Одлука
за донесување на Детален урбанистички
план за дел од Урбан Блок 20 во
Струмица
Член 1
Се донесува Детален урбанистички
план за дел од Урбан Блок 20 во град
Струмица.
Член 2
Деталниот урбанистички
план за
дел од Урбан Блок 20 во град Струмица е
со површина од 7.75 ха и со граничен опфат:
-

Од јужна страна – улица број 11 по ГУП;
Од западна страна – ул.„Ристо Ќурчиев”;
Од северо ул. „Горги Васелев”;
источна страна – ул. „Климент Охридски”;

Член 3
Деталниот урбанистички план за за
дел од Урбан блок 20 во град Струмица е
изработен од Друштво за просторни и
урбанистички планови, инжинеринг и др.
„Урбан” ДОО Штип и е составен од:
-текстуален дел (документациона основа
и планска документација)
-графички дел (документациона основа и
планска документација)
Член 4
Деталниот урбанистички план за дел
од Урбан блок 20 во 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. 07-3486/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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,

бр. 10

стр.

3

донесена на седница на Советот на општина
Струмица, одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 -3510/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
144.
Врз
основа
на
член
34 од
Правилникот за сметководство за буџетите и
буџетските корисници („Службен весник на
Република Mакедонија” бр. 28/03) и член 20
од Статутот на општина Струмиуца –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана на
03.05.2012 година, донесе
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.
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 2011 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
врши Комисијата за вршење на отпис на
основните средства и ситен инвентар
сопственост 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.
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Член 6
Донесување на ова Одлука ќе значи:
- право на евидентирање на паричната
вредност која би се стекнала со
евентуална продажба на некои основни
средстваи 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 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.
Член 7
Оваа
Одлука
влегува
во
сила
по
објавувањето во „Сл. гласник на општина
Струмица”
Бр. 07-3510/1
Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” бр. 5/02) и
член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на
општина
Струмица
–
пречистен
текст
(„Службен гласник на општина Струмица” бр.
5/06), Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за постапка по
бесправно изградени објекти во потенцијално
нестабилни зони
1. Се објавува Одлуката за
бесправно изградени објекти во
нестабилни зони, донесена на
Советот на општина Струмица
03.05. 2012 година.

постапка по
потенцијално
седница на
одржана на

Бр. 08 -3512/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
145.
Врз основа на член 25 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 23/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен гласник
на општина Струмица” бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана на
03.05.2012 година, донесе

04 мај
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О д л у к а
за постапка по бесправно изградени
објекти во потенцијално нестабилни зони
Член 1
Сите предмети што се во постапка
по Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Сл. весник на Република
Македонија” бр. 23/11), а се наоѓаат во
потенцијално нестабилни зони (свлечишта и
поројни
текови)
се
одложуваат
до
извршување на посебни геомеханички
испитувања на просторот.
.
Член 2
Потребата од вакво дополнително
испитување
е
неопходна
согласно
Просторниот план на општина Струмица бр.
02-696/1 од 14.11.1984 година, во кој се
наведени потенцијалните
свлечишта и
поројни текови.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр. 07-3512/1
Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за услогласување на
висината на станбениот објект на КП бр.
2368 во КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на висината на станбениот
објект на КП бр. 2368 КО Струмица, донесена
на седница на Советот на општина Струмица
одржана на 03.05. 2012 година.
Бр. 08 -3518/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
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146.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на висината на
станбениот објект на КП бр. 2368 во КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
усогласување на висината на станбениот
објект П+1+Пк (приземје, кат и поткровје) со
намена А1-Домување во станбена куќа, кој
се наоѓа на КП бр. 2368 КО Струмица, во
сопственост на лицето Николов Димитар од
Струмица, ул. “Широк Дол “ број 62.
Според ДУП за урбан блок бр. 21 на
КП бр. 2368 КО Струмица, предвидено е
изградба на станбени куќи со висина П+1
(приземје и кат).
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр. 07- 3518/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1552/1 КО Свидовица
1.
Се
објавува
Одлуката
утврдување потреба од донесување

за
на

бр. 10

стр.

5

урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 1552/1 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05. 2012 година.
Бр. 08-3519/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
147.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 1552/1 КО Свидовица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект станбена
куќа со намена А1- (зграда бр. 1 ), кој се наоѓа
на
КП бр. 1552/1 КО Свидовица, во
сопственост на лицето Николов Киро од с.
Свидовица.
Објектот се наоѓа надвор од
градежниот опфат на с. Свидовица, на
земјиште сопственост на РМ – корисник ЈП за
стопанисување со пасишта.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр. 07- 3519/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

Стр. 6

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5702 КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5702 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3520/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
148.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5702 КО Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект станбена
куќа (зграда 2 ) По+Пк (подрум и потковје) со
намена А1-Домување во станбена куќа и
помошен објект (зграда 3) со намена ПО во
висина Пр (приземје), кој се наоѓа на КП бр.
5702 КО Струмица, во сопственост на лицето
Ташев Митко од Струмица.
Според ДУП за Урбан Блок бр.22,
објектот на КП бр. 5702 КО Струмица е во
градежниот опфат на град Струмица во зона
на семејни куќи. Објектот со зграда 2
навлегува во 3 градежни парцели.

04 мај

2012 год

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр. 07- 3520/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
3975 КО Муртино
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 3975 КО Муртино,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05. 2012 година.
Бр. 08 - 3521/2 Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
149.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе

04 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 3975 КО Муртино
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект станбена
куќа Пр (приземје) со намена А1-домување
во станбени куќи, кој се наоѓа на КП бр. 3975
КО Муртино, во сопственост на лицето
Мачукова Лилјана од Струмица.
Објектот се наоѓа надвор од
градежниот опфат на с.Муртино на КП бр.
3975 КО Муртино на земјиште во сопственост
на РМ.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр. 07- 3521/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура на
КП 1 КО Белотино
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 1 КО Белотино,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 -3522/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................

бр. 10

стр.

7

150.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 1 КО Белотино
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен сатус
на безправен објект кој се наоѓа на КП бр. 1
КО Белотино во сопственост на Ѓеорѓиев
Живко од Струмица.
Според УДНМ с.Белотино, објектот
на КП бр. 1 КО Белотино се наоѓа на траса
на проектирана улица. На лице место
улицата
е
изведена
и
асфалтирана
триесетина места подолу од објектот.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-3522/1
Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски
...................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура на
КП 2394 КО Банско
1.
Се
објавува
Одлуката
утврдување потреба од донесување

за
на

Стр. 8

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 2394
КО Банско,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 -3523/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р
.................................
151.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 2394 КО Банско
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен сатус
на безправен објект – станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 2394 КО Банско,
во
сопственост на Андонов Орце од Струмица.
Според УДНМ с.Банско објектот на
КП бр. 2394 КО Банско навлегува во траса на
новопроектиран пат,
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07- 3523/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

04 мај

2012 год

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 3712 КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 3712 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3524/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................
152.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3712 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 А1 станбена куќа кој се
наоѓа на КП бр. 3712 КО Струмица во
сопственост на Маџаров Тодор од Струмица.
Според ДУП на град Струмица блок
бр. 12, објектот навлегува во дел од улица
„Кочо Рацин” Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07- 3524/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................

04 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура на
КП 5300/1 КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 5300/1 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3525/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
153.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5300/1 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 безправен: објект А1 станбена куќа со
висина Пр (приземје) кој се наоѓа на КП бр.
5300/1 КО Струмица
по барање на
Сулејманов
Јунус
од
Струмица
ул.
„Охридска” бр. 23 .
Според ДУП Блок број 7 објектот на
КП бр. 5300/1 КО Струмица се наоѓа на

бр. 10

стр.

9

земјиште во сопственост на Сулејманова
Лели од Струмица.
Објектот
е
во
градежниот опфат на град Струмица во зона
за домување но навлегува со дел во ул.
„Охридска” предвидена во ДУП за Блок број
7.
На
лице место улицата веќе е
изведена.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07- 3525/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура на
КП 6637/39 КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 6637/39 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3526/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
154.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе

Стр. 10

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6637/39 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 безправен објект А1 станбена куќа со
висина Пр+1 (приземје и кат) кој се наоѓа на
КП бр.6637/39 КО Струмица во сопственост
на Попов Давид од Моноспитово бр. 63
Според ГУП на град Струмица
објектот на КП бр.6637/39 КО Струмица е во
градежниот опфат на град Струмица во зона
за семејни куќи и
навлегува во
сообраќајница .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.07- 3526/1
Совет на општина Струмица
04.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура на
КП 5417 КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП 5417 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3527/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

04 мај

2012 год

155.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5417 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 А1 станбена куќа
сопственост на Сулеманов Исмет од
Струмица, кој се наоѓа на КП бр. 5417 КО
Струмица во сопственост на Суленанов Асен
од Струмица.
Бесправниот објект се наоѓа во
градежниот опфат на град Струмица, според
ДУП на блок бр. 8 Струмица, навлегува во
предвидената улица „Бетовенова”.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07- 3527/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

04 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3281 и КП бр.
6342/1 КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување
неисполнети услови за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.3281
и КП бр. 6342/1 КО Струмица, донесена на
седница на Советот на општина Струмица
одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3528/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................
156.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување на неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3281 и КП бр. 6342/1 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација
за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура за
утврдување правен сатус на бесправен
објект со намена Б4 – деловен простор во
станбена куќа со висина Пр+Т (приземје и
тераса) се наоѓа со дел на КП бр. 3281 КО
Струмица, сопственост на Манев Кирил од
Струмица и КП бр. 3242/1 КО Струмица,
сопственост на Република Македонија.
Бесправниот објект се наоѓа дел на
КП бр. 3281 КО Струмица, сопственост на
Манев Кирил од Струмица и КП бр. 3242/1 КО
Струмица
сопственост на Република
Македонија во ДУП блок бр. 11 и излегува на
пешачка патека .

бр. 10

стр.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07- 3528/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6342 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6342 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3529/2
04.05.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

157.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе

Стр. 12

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

О д л у к а
за утврдување на неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6342 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација
за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура за
утврдување правен сатус на безправен
објект - доградба на семејна куќа со намена
А1 домување - со висина Су+Пр+1 (суретен,
приземје и кат) кој се наоѓа на КП бр. 6342
КО Струмица, во сопственост на Манев
Кирил од Струмица ул. „15 Мај” бр. 28.
Според ДУП за Урбан Блок бр.11,
објектот со дел се наоѓа на КП бр. 6342 КО
Струмица и излегува на пешачка патека.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07- 3529/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5917 КО Струмица
1.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување
неисполнети
услови
за
донесување
на
урбанистичко
планска
документација за усогласување на намената
на градежно земјиште за КП бр. 5917 КО
Струмица, донесена на седница на Советот
на општина Струмица одржана на 03.05.2012
година.
Бр. 08 - 3530/2 Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................

04 мај

2012 год

158.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување на неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5917 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација за усогласување на
намената
на
градежно
земјиште
за
бесправниот објект станбена куќа со намена
А1-домување, кој се наоѓа на КП бр. 5917/1
КО Струмица, во сопственост на лицето
Стаменов Славе од Струмица.
.
Според ДУП за Урбан блок бр. 23,
КП бр. 5917/1 КО Струмица, се наоѓа во зона
со намена паркинг простор и
паркиралиште.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр. 07- 3530/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

04 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 1435 и КП бр.1434 КО
Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр.1435 и КП бр. 1434 КО
Струмица, донесена на седница на Советот
на општина Струмица одржана на 03.05.2012
година.
Бр. 08 - 3531/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

159.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување на неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1435 и КП бр.1434 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација за усогласување на
намената
на
градежно
земјиште
за
бесправниот објект станбена куќа со намена
А1-домување , кој се наоѓа на КП бр. 1435 и
КП бр.1434 КО Струмица, во сопственост на
лицето Чавков Ѓорге од Струмица.
Според ДУП за Урбан Блок бр.20 на
КП бр. 1435 и КП бр.1434 КО Струмица,
предметната станбена куќа и доградбата не
се задржани, а е предвидено изградба на
зона ЗО -заеднички објекти.

бр. 10

стр.

13

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр.07- 3531/1
Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 3383 КО Дабиља
Се објавува Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 3383 КО Дабиља,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3532/2
04.05.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

160.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе

Стр. 14

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

О д л у к а
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
3383 КО Дабиља
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација за усогласување на
намената
на
градежно
земјиште
за
бесправниот објект фарма за свињи со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија,
кој се наоѓа на КП бр. 3383 КО Дабиље, во
сопственост на лицето Стојанов Костаќе од
с.Дабиље.
Според
УДНМ
с.
Дабиље
бесправниот објект со намена Ф - фарма
(зграда 2 и зграда 3) на КП бр. 3383 КО
Дабиља се наоѓа во зона А1 - домување.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр.07-3532/1
Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5627/1 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5627 КО Струмица,
донесена на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05.2012 година.
Бр.08 - 3533/2 Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................

04 мај

2012 год

161.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5627/1 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
усовите за донесување на урбанистичкопланска документација за усогласување на
намената
на
градежно
земјиште
за
бесправниот објект гаража со намена ПО во
висина Пр (приземје) , кој се наоѓа на КП бр.
5627/1 КО Струмица, во сопственост на
лицето Ефтимов Бранко од Струмица, ул.
„11-ти Октомври бр. 24/3 .
Објектот гаража (зграда бр. 2), според
ДУП за Урбан Блок бр.16 се наоѓа на КП бр.
5627/1 КО Струмица во дворно место на
зграда за колективно домување, предвидено
за пркинг
простор за сите станари од
колективната станбена зграда, на земиште во
сопственост на РМ.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден, од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица.
Бр. 07- 3533/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год. Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

04 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште КП бр. 6622 и КП бр. 6633/1 КО
Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр.6622 и КП бр. 6633/1 КО
Струмица, донесена на седница на Советот
на општина Струмица одржана на 03.05.2012
година.
Бр. 08 - 3534/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
162.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправно
изградени
објекти
во
урабанистичката
планска
документација
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
О д л у к а
за утврдување на неисполенти услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6622 и КП бр. 6633/1 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација
за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура за
утврдување правен сатус на бесправен:
објект А1 станбена куќа која се наоѓа на КП
бр. 6622 и КП бр. 6633/1 КО Струмица, во
сопственост на
Митров
Борис
од
Струмица.
Според ГУП на град Струмица
бесправниот објект на КП бр. 6622 и КП бр.
6633/1 КО Струмица е изграден на земјиште
на кое согласно важечката урбанистичка
документација е предвидена изградба на
сообраќајна инфраструктура.

бр. 10

стр.

15

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07- 3534/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...............................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјетона општина Струмица за 2012
година
1. Се објавува Програмата за
дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година, донесена на седница на Советот на
општина Струмица одржана на 03.05.2012
година.
Бр. 08 -3513/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
163.
Врз основа на член 17 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија” бр. 24/08) и член 20
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 5/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана на
03.05.2012 година, донесе
Програма
за дополнување на Годишната програма
за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година
Во Годишната програма за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2012 година
и
Програмата за дополнување на Годишната
програма за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на општина Струмица
за 2012 година („Службен гласник на општина

Стр. 16

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

04 мај

2012 год

Струмица” бр. 23/11, 01/12 , 03/12 , 04/12,
06/12
и
07/12)
се
врши
следното
дополнување:
Во глава
II. Детални урбанистички планови во градот – самофинасирање
По реден број 14 се додава:
р.б.
15.

Објект

Износ денари
самофинасирање

Дел од Урбан блок 2

Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-3513/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт ДУП за дел од Блок 10 во град
Струмица
1.
Се
објавува
Заклучокот
утврдување на Нацрт ДУП за дел од Блок
во град Струмица, донесен на седница
Советот на општина Струмица одржана
03.05.2012 година.

за
10
на
на

Бр. 08 - 3535/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
164.
Врз основа на член 24 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија” бр. 24/08) и член 20
став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица” бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе

З а к л у ч о к
за утврдување на Нацрт ДУП за дел од
Блок 10 во град Струмица
1. Се утврдува Нацрт - ДУП за дел
од Блок 10 (Блок 30 по нова нумерација), КП
бр.1799/1, КО Струмица со површина на
опфат од 2090 м2 и граничен опфат :
•
•
•
•

Од источната страна по регулациона
линија со ул.”Балканска”;
Од северната страна оди по граница
со КП 1799/2 и КП 1801/1;
Од западната страна оди по
регулациона линија со ул.”дебарска”;
Од јужна страна по регулациона
линија со собирна ул.”Гоце Делчев”

2. Нацрт - ДУП за дел од Блок 10
(Блок 30 по нова нумерација), КП бр.1799/1,
КО Струмица е изработен од Друштвото за
градежништво, проектирање, трговија и
услуги „Стан Арт” ДОО Куманово со техн.
број 26.11-01/11 и се состои од:
-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 07- 3535/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе

04 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт ДУП за дел од Блок 38
во град Струмица
1.
Се
објавува
Заклучокот
утврдување на Нацрт ДУП за дел од Блок
во град Струмица, донесен на седница
Советот на општина Струмица одржана
03.05.2012 година.
Бр. 08 - 3536/2
04.05.2012 год.
Струмица

за
38
на
на

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

165.
Врз основа на член 24 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20
став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
З а к л у ч о к
за утврдување на Нацрт ДУП за дел од
Блок 38 во град Струмица
1. Се утврдува Нацрт ДУП за дел од
Блок 38, КП бр.10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и
6276/18, KO Струмица, со површина на
опфат од 12.207 м2 и граничен опфат :
-

Од североисток со ул. бр. „4“ (според ДУП
за блок 38);
Од југоисток со КП бр.10/1;
Од југозапад со ул.„Ѓуро Салај“;
Од северозапад со ул. бр. „2“ (според
ДУП за блок 38).

2.
Предлог
Заклучокот
за
утврдување на Нацрт ДУП за дел од Блок 38,
КП бр.10/15, 10/16, 12/1, 13/1, 14/1 и 6276/18,
KO Струмица е изработен од Друштвото за
проектирање „Визура“ ДООЕЛ Струмица со
техн. број 1219/12 и се состои од:
-текстуален дел (документациона основа и
планска документација),
-графички приказ (документациона основа и
планска документација),

бр. 10

стр.

17

3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07- 3536/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт - изменување и дополнување на
дел од план за село Банско, Блок 12
1.
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување на Нацрт – изменување
и
дополнување на дел од план за село Банско,
Блок 12, донесен на седница на Советот на
општина Струмица одржана на 03.05. 2012
година.
Бр. 08 -3514/2
04.05.2012 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...................................
166.
Врз основа на член 24 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20
став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
Заклучок
за утврдување на Нацрт - изменување и
дополнување на дел од план за село
Банско, Блок 12
1. Се утврдува Нацрт - изменување
и дополнување на дел од план за село
Банско, Блок 12, со површина од 6,10 ха и
граничен опфат :
- Од запад и северозапад по осовината на
каналот со КП бр.3534/1 КО Банско;
- Од исток и североисток по осовината на
новопланираната улица;

Стр. 18
-

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

Од јужната страна по јужните граници на
КП бр.3258, КП бр.3256, КП бр.3255/1, КП
бр.3254, КП бр.3247 и КП бр.3246 КО
Банско, што претставува и плански опфат
на селото.

2.
Нацрт изменување и
дополнување на дел од план за село Банско,
Блок 12, е изработен
од Агенцијата за
просторно и урбанистичко планирање
Скопје и Друштвото за просторни и
урбанистички планови и др. „Урбан “ доо
Штип со тех. број 137/11 и содржи:
-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-3514/1
Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт - изменување и дополнување на
ДУП за дел од Урбан Блок 25 УЕ 9 во град
Струмица
1.
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување на Нацрт – изменување и
дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок
25 УЕ 9 во град Струмица, донесен на
седница на Советот на општина Струмица
одржана на 03.05. 2012 година.
Бр. 08 -3515/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
167.
Врз основа на член 24 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20
став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен

04 мај

2012 год

гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
Заклучок
за утврдување на Нацрт - изменување и
дополнувањена ДУП за дел од Урбан
Блок 25 УЕ 9 во град Струмица
1. Се утврдува Нацрт - изменување
и дополнување на ДУП за дел од Урбан
Блок 25 УЕ 9 во град Струмица со површина
од 0,9 ха и граничен опфат :
-

Од исток по осовината на постојната
магистрална ул.„Маршал Тито“;
Од северната страна оди по границата
меѓу блок 25 и блок 26;
Од западната страна по осовината на
новоланираната улица Бр.9;
Од јужна страна по осовината на
новопланираната пешачка улица со
скали.

2.
Нацртот изменување
и
дополнување на ДУП за дел од Урбан Блок
25 УЕ 9 во град Струмица, е изработен од
Друштвото за градежништво, проектирање,
трговија и услуги „Стан арт“ дооел - Куманово
со тех. број 43-10/10 и содржи:
-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 07- 3515/1 Совет на општина Струмица
04.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт - Детален урбанистички план
за КП бр. 5382 во град Струмица
1.
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување на Нацрт Детален урбанистички

04 мај 2012 год.

Службен гласник на општина Струмица

план за КП бр. 5382 во град Струмица,
донесен на седница на Советот на општина
Струмица одржана на 03.05. 2012 година.
Бр. 08 -3516/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................
168.
Врз основа на член 24 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20
став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
Заклучок
за утврдување на Нацрт - Детален
урбанистички план за КП бр. 5382 во град
Струмица
1.
Се утврдува Нацрт - Детален
урбанистички план за дел од блок 8 (блок 27
по нова нумерација), КП бр.5382 во град
Струмица со површина од 355 м2 и граничен
опфат :
-

Од северозапад граничи со КП бр.5386/1
и КП бр.5408;
Од североисток со КП бр.5384,5383 и
5380;
Од југоисток со КП бр.5381 и 5380;
Од југозапад граничи со површина за
јавна употреба со КП5412/2, пристапната
улица „Бетовенова“ и КП бр.5408.

2. Нацрт - Деталниот урбанистички
план за дел од блок 8 (блок 27 по нова
нумерација), КП бр.5382 во град Струмица е
изработен од Друштвото за проектирање
„Визура“ дооел -Струмица со тех. број
1221/12 и содржи:
-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-3516/1 Совет на општина Струмица
04.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................

бр. 10

стр.
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Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на Нацрт - Детален урбанистички план за КП
бр. 1837/1и КП бр. 1837/2 во град Струмица
1.
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување
на
Нацрт
–
Детален
урбанистички план за КП бр. 1837/1 и КП бр.
1837/2 во град Струмица, донесен на седница
на Советот на општина Струмица одржана на
03.05. 2012 година.
Бр. 08 -3517/2
Општина Струмица
04.05.2012 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
169.
Врз основа на член 24 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20
став 1 точка 4 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05.2012 година, донесе
Заклучок
за утврдување на Нацрт - Детален
урбанистички план за КП бр. 1837/1и
1837/2 во град Струмица
1.
Се утврдува Нацрт - Детален
урбанистички план за дел од блок 21 (блок 12
по нова нумерација), КП бр. 1837/1 и 1837/2
во град Струмица со површина од 1600 м2 и
граничен опфат :
-

Од исток со ул.„Младинска“;
Од север со ул.„Гоце Делчев“;
Од запад граничи со пешачка патека од
ул.„Гоце Делчев“ и дел од површината за
јавна употреба - јавен паркинг;
Од југ граничи со парцелите со КП
бр.1840 и КП бр.1841.

2. Нацрт - Деталниот урбанистички
план за дел од блок 21 (блок 12 по нова
нумерација), КП бр. 1837/1и 1837/2 во град
Струмица, е изработен од Друштвото за
проектирање „Визура “ дооел -Струмица со
тех. број 1184/11 и содржи:

Стр. 20

бр. 10

Службен гласник на општина Струмица

-текстуален дел (документациона
основа и планска документација),
-графички приказ (документациона
основа и планска документација),
3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл.гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-3517/1 Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

04 мај

2012 год

170.
Врз основа на член 26 од Законот за
рамномерен регионален развој (“Службен
весник на Република Македонија“), член 36
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),
Советот на општина Струмица на седницата
одржана на 03.05. 2012 година, донесе

......................................
Врз основа на член 50 став 1 тока 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од
Статутот на општина Струмица – пречистен
текст („Службен 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 Извештајот за работата на Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион за
2011 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
Центарот за развој на Југоисточниот плански
регион за 2011 година, донесен на седница
на Советот на општина Струмица одржана на
03.05. 2012 година.
Бр. 08 -3511/2
04.05.2012 год.
Струмица

З а к л у ч о к
аа усвојување на Извештајот за работата
на Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион за 2011 година
1. Се усвојува Извештајот за работата
на Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион за 2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“
Бр. 07-3511/1
Совет на општина Струмица
03.05.2012 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
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