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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен

весник

на

Република

Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја

3

од

Статутот

на

општина

Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“

бр.

4/03

и

2/06),

Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Предлог - Планот за
запишување на ученици во I година во
Средните општински училишта во Општина
Струмица во учебната 2013 / 2014 година
Се објавува Предлог - Планот за
запишување на ученици во I година во
Средните општински училишта во Општина
Струмица во учебната 2013/2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.

Бр. 08-770/2
31.01.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

……………………

31 јануари 2013 год.
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100/12) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 30.01.2013 година, донесе

7.
Врз основа на член 42 од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/95 ….

Предлог-План
за запишување на ученици во I година во Средните
општински училишта во Општина Струмица
во учебната 2013/2014 година
Училишта:
1. Средно општинско училиште “Јане Сандански” Струмица.
Во прва година ќе се запишат вкупно 376 ученици распоредени во 11 паралелки на
македонски наставен јазик, од кои во:
Гимназиско образование
238 ученици, распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик и во:
Стручно образование
138 ученици распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на
Економско-правна и трговска струка за профилот економски техничар во 3 паралелки и
банкарски техничар во 1 паралелка.
2. Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица:
Во прва година ќе се запишат вкупно 500 ученици, распоредени во 15 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование :

Струка

Ученици

Профил
мак.ј.

Машинска

алб.ј.

тур.ј.

Паралелки
вкупно

мак.ј.

алб.
ј.

тур.ј.

вкупно

Техничар за
компјутер.управување

34

34

1

1

Автотехничармехатроничар

34

34

1

1
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34

1

1

17
17

17
17

1

1

136

136

4

34

34

1

1

34

34

1

1

68

68

2

2

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

24

24

1

1

126

126

4

4

Техничар за патен
сообраќај

34

34

1

1

Техничар за транспорт и
шпед.

34

34

1

1

68

68

2

2

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

34

34

1

1

500

500

15

15

Машинист за термо
постројки
Инсталатер на водовод

ВКУПНО

4

Конфекциски техничар
Конфекциско
компјутерски оператор
ВКУПНО
Електротехничаренергетичар
Електротехничар за
компјутерска техника и
автоматика

Електротехни
чка

2013 год.

34

Бравар

Текстилнокожарска

31 јануари

Елекроинсталатер и
монтер

Електромеханичар Г Т З
ВКУПНО

Сообраќајна

ВКУПНО

Шумарскодрвопреработувач
ка
Уметничка
струка

Техничар за мебел и
ентериер
ВКУПНО
Техничар за дизајн на
облека
ВКУПНО

Градежна

Градежен техничар

ВКУПНО
СЕ ВКУПНО

31 јануари 2013 год.
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3. Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица:
Во прва година ќе се запишат 340 ученици, распоредени во 10 паралелки на
македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование:

Струка

Ученици

Профил
мак.ј.

Земјоделско
ветеринарна
струка

вкупно

мак.ј

68

68

2

2

34

34

1

1

34

34

1

1

136

136

4

4

34

34

1

1

68

68

2

2

102

102

3

3

Фармацевтскилабораториски
техничар

34

34

1

1

Медицинска сестра

34

34

1

1

Физиотерапевтски
техничар

34

34

1

1

Вкупно

102

102

3

3

ВКУПНО

340

340

10

10

Техничар за
фармерско
производство
Техничар за
хортикултура
Техничар за
агроменаџмент
Вкупно
Преработувач на
жито, брашно,
шеќер

Хемискотехнолошка
струка

Прехрамбен
техничар

алб.ј

тур.ј

Паралелки
алб.ј

тур.ј

вкупно

Вкупно

Здравствена
струка

Педлог - Планот ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“ a ќе се
достави до Министерството за образование и наука.
Бр. 07-770/1
31.01.2013 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.
……………………….
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
определување на места за истакнување
изборни плакати за Локалните избори –
2013, во општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
определување на места за истакнување
изборни плакати за Локалните избори –
2013, во Општина Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.01.2013 година.
Бр. 08-771/2
31.01.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

................................................
8.
Врз основа на член 78 од
Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и
142/12) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 30.01.2013 година, донесе
Одлука
за определување на места за
истакнување изборни плакати за
Локалните избори - 2013, во Општина
Струмица
Член 1
За истакнување изборни плакати за
Локалните избори – 2013, во Општина
Струмица, се
определуваат следните
места:
-

На ул. “Балканска” (покрај оградата на
стара автобуска станица);

-

-

31 јануари

2013 год.

На ул. „Ленинова” на просторот од Дом
на пензионерите до трафиката
на
раскрсницата со ул. „Цветан Димов”;
На ул. „Климент Охридски” од пресекот
со ул. „Братство Единство”
до
зградата на новата автобуска станица”.
Член 2

Местата од член 1 на оваа Одлука,
за секој подносител на листите на
кандитати ќе бидат посебно одбележани.

Член 3
Изборни плакати во населените
места можат да се поставуваат на
објектите во сопственост на Општина
Струмица
Член 4
Изборни плакати можат да се
истакнуваат и на станбени и други
приватни објекти со предходна согласност
од сопственикот на објектот.
Член 5
Не е дозволено истакнување на
изборни плакати од кампањата на објекти,
каде што се наоѓа гласачкото место, или
просторијата каде што се спроведува
гласањето.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица”
Бр. 07-771/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

31 јануари 2013 год.
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Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за означување
на условите и утврдување режим на
сообраќај во градот Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
означување на условите и утврдување
режим на сообраќај во градот Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
Бр. 08-772/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................

9.
Врз основа на член 6 и член 392 од
Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09,
161/09, 36/11 и 51/11) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и
2/06),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 30.01.2013 година,
донесе
Одлука
за означување на условите и
утврдување режим на сообраќај
во градот Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се означуваат
условите и режимот на сообраќај на дел од
улиците и булеварите во град Струмица.
Член 2
Сообраќајниот
режим
на
крстосницата на бул. „Гоце Делчев“, со ул.
„Младинска“ се уредува со кружна
крстосница и се регулира со вертикални
сообраќајни
знаци:
четири
броја
сообраќаен
знак
„Кружен
тек
на
сообраќајот“ со шифра 247, четири броја
сообраќаен знак „Крстосување на пат со
првенство на минување“ шифра 201,
четири броја сообраќаен знак – „Забрана за
запирање и паркирање“ со шифра 236,
четири
броја
сообраќаен
знак
„Вкрстосување
со
кружен
тек
на
сообраќајот“ со шифра 131, четири броја
сообраќаен знак „Знаци за задолжителна
насока“ со шифра 245.4.
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Член 3
Се воведуваат сообраќајните ленти
за десни свртувања на семафоризираната
крстосница на бул. „Маршал Тито“ и ул.
„Ленинова“ и се регулираат со вертикални
сообраќајни знаци: два броја сообраќаен
знак „Забрана за запирање и паркирање“ со
шифра 236, три броја сообраќаен знак
„Паркиралиште“ со шифра 325.1 и два
броја сообраќаен знак „Престројување на
возила“ со шифра 366, дополнителна табла
„Отстранување на возилата со специјални
возила наменети за отстранување на
непрописно паркираните возила, како и
запуштените возила на местата на кои
паркирањето или запирањето на возила е
забрането со сообраќаен знак“ со шифра
515, дополнителна табла „Место на кое
паркирањето е резервирано за одредени
корисници“ со шифра 516; дополнителни
табли „Време за кое важи изречната
наредба, ако тоа време не важи
непрекинато“ со шифри 510.1 и 510.2,
дополнителна табла „Паркирањето е
резервирано за возила на инвалиди“ со
шифра 511; и хоризонтална сигнализација
согласно член 48 од Правилникот за
сообраќајни знаци, опрема и сигнализација
на патот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 47/10).
Член 4
Се воведува еднонасочен сообраќај
на ул. „Васил Сурчев“ од крстосницата со
ул. „Жртви на фашизмот“ до крстосницата
со ул. „4-ти Јули“. Сообраќајот треба да се
одвива во насока на ул. „4-ти Јули“.
Сообраќајот на кратосница ул. „4-ти Јули“
со ул. „Васил Сурчев“ до крстосницата со
ул. „Братство Единство“ се одвива
двонасочно и се регулира со вертикалните
сообраќајни знаци: еден број сообраќаен
знак „Задолжително запирање“ со шифра
202; два броја сообраќаен знак „Пат со
првенство на минување“ со шифра 306;
четири броја сообраќаен знак „Забрана за
сообраќај во една насока“ со шифра 205;
пет броја сообраќаен знак „Забрана за
запирање и паркирање“ со шифра 236; два
броја сообраќаен знак „Пат со еднонасочен
сообраќај“ со шифра 305; два броја
сообраќеан знак „Пат со еднонасочен
сообраќај“ со шифра 305.1; еден број
сообраќаен знак „Дозволени насоки“ со
шифра 246.2; еден број сообраќаен знак
„Дозволени насоки“ со шифра 246.3.
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Член 5
Се одбележуваат и се регулираат
велосипедски патеки во градот Струмица
со вертикални сообраќајни знаци: „Патека
за велосипедисти и пешаци“ со шифра 253,
„Обележан премин за велосипедска патека“
со шифра 302.2 и „Велосипедисти на патот“
со
шифра
125
и
хоризонтална
сигнализација согласно член 48 од
Правилникот за сообраќајни знаци, опрема
и сигнализација на патот (Службен весник
на Република Македонија“ бр. 47/10) и тоа:
-

-

-

на бул. „Маршал Тито“ (од центарот кон
периферија од десната страна);
на ул. „Балканска“ (од центарот кон
периферија од десната страна);
на ул. „Маршал Тито“ (од центарот кон
периферија од десната страна. Од
пресекот ул. „Елка Јанкова“ до пресекот
со ул. „Ѓорѓи Упчев“ и од двете страни);
на ул. „Ѓорѓи Василев“ (од центарот кон
периферија од десната страна, од
пресекот ул. „Маршал Тито“ до
пресекот со ул. „Младинска“).
на ул. „Младинска“ (од центарот кон
периферија од десната страна)
на ул. „24-ти Октомври“ (од центарот
кон периферија од левата страна па се
до градски парк).

Велосипедските патеки не се
задолжителни,
туку
претставуваат
безбедносни маршути за одвивање на
велосипедскиот сообраќај.
Член 6
Се
задолжува
Секторот
за
урбанизам и комунални работи, утврдените
услови на режимот на сообраќај од оваа
Одлука да ги регулира со потребната
вертикална и хоризонтална сообраќајна
сигнализација и да преземе градежни
зафати за спуштање на ивичници
и
одстранување на други физички препреки.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-772/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина

31 јануари

2013 год.

Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на измена и дополна на ДУП за Урбан Блок
9 УЕ 6 во град Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на измена и дополна на ДУП
за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
Бр. 08-773/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
………......................
10.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11 и 53/11) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот
на
општина
Струмица
на
седницата одржана на 30.01.2013 година,
донесе
Одлука
за донесување на измена и дополна на
ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град
Струмица
Член 1
Се донесува Измена и дополна на
Детален урбанистички план за Урбан Блок
9 УЕ 6 во град Струмица (плански период
2011-2016)
Член 2
Измената
и
дополната
на
Деталниот урбанистички план за Урбан
Блок 9 УЕ 6 во град Струмица е со
површина од 19,36 ха, и со граничен
опфат:
-

Од исток до североисток со земјоделско
земјиште;
Од северозапад со стопанскиот двор на
поранешен ЗИК - Струмица;
На јужната страна со коритото на река
Водочница.

31 јануари 2013 год.
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Член 3
Измена и дополна на ДУП за Урбан
Блок 9 УЕ 6 во град Струмица е изработен
од Друштвото за просторни и урбанистички
планови и др. „Урбан “ доо Штип
со
технички број 136/11 и се состои од :
- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и инфраструктурата.
Член 4
Измена и дополна на Детален
урбанистички план за Урбан Блок 9 УЕ 6 во
град Струмица се заверува со потпис и
печат на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-773/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
преименување на: ГУП, УДНМ и општи акти
за начинот на изградба на населено место
Се
објавува
Одлуката
за
преименување на: ГУП, УДНМ и општи акти
за начинот на изградба на населено место,
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донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
Бр. 08-774/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
11.
Врз основа на член 85 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и
2/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 30.01.2013 година,
донесе
Одлука
за преименување на: ГУП, УДНМ и општи
акти за начинот на изградба на населено
место
Член 1
Со оваа Одлука се преименувааат
донесените: ГУП, УДНМ и Општи акти,
односно, Генерален урбанистички план,
Урбанистичка документација за населено
место и Општи акти за начинот на изградба
на населено место на територијата на
Општина Струмица.
Член 2
Преименувањето на донесените:
Генерален
урбанистички
план,
Урбанистичка документација за населено
место и Општи акти за начинот на изградба
на населено место на територијата на
Општина Струмица, во „Урбанистички
планови за села“ се врши согласно член 46
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република
Македонија“
бр.137/07) и член 85 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање –пречистен текст („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
60/11).
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Преименувањето се однесува на:
ред.
бр.

Назив на урбанистичкиот план

Број

Датум
на
донесување

1.

07-184/1

03.04.2000 г.

стои
ГУП за населбата Куклиш

2.

07-290/1

05.08.2002 г.

УДНМ Сачево

3.

07-1032/1

07.11.2002 г.

УДНМ Добрејци

4.

07-529/1

06.06.2003 г.

УДНМ Дабиља

5.

07-586/1

13.06.2001 г.

6.

07-585/1

13.06.2001 г.

7.

07-584/1

13.06.2001 г.

8.

07-267/1

22.03.2001 г.

Општ акт за начинот на
изградба на населено место
Попчево
Општ акт за начинот на
изградба на населено место
Белотино
Општ акт за начинот на
изградба на населено место
Рич
УДНМ Вељуса

9.

02- 857/1

29.10.1986 г.

10.

10-764/1

28.05.1987 г.

11.

03-26/48

11.05.1988 г.

12.

07-06/1

11.01.1999 г.

13.

07-388/1

09.06.1999 г.

14.

07-266/1

22.03.2001 г.

15.

07-338/1

20.12.2002 г.

Урбанистичка документација
за село Просениково
Општ акт за начинот на
изградба на населено место
Градско Балдовци
Општ акт за начинот на
изградба на населено место
Габрово
ГУП за населено место
Муртино
УДНМ Водоча
Општ акт за определување
на услови и начинот на
градба во с. Баница
УДНМ Банско

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Урбанистички план
за село Белотино
Урбанистички
за село Рич

план

Урбанистички план
за село Вељуса
Урбанистички план
за село Просениково
Урбанистички план
за
село
Градско
Балдовци
Урбанистички план
за село Габрово
Урбанистички план
за село Муртино
Урбанистички план
за село Водоча
Урбанистички план
за село баница
Урбанистички план
за село Банско

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен

Бр. 07-774/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................................

се преименува во
Урбанистички план
за село Куклиш
Урбанистички план
за село Сачево
Урбанистички план
за село Добрејци
Урбанистички план
за село Дабиља
Урбанистички план
за село Попчево

весник

на

Република

Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја

3

од

Статутот

на

општина

Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“

бр.

4/03

и

2/06),

Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

31 јануари 2013 год.
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Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7320/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7320/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
Бр. 08-775/2
31.01.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...................................
12.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7320/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправни објекти: помошни објекти (зграда
бр. 1 и зграда бр. 2) со намена ПО, кои се
наоѓаат на КП бр. 7320/1 КО Струмица, во

бр. 2

стр. 11

сопственост
на
лицето
Вангелко
Пројковски.
Помошните објекти на КП бр. 7320/1
КО Струмица, според ДУП за нов Урбан
блок бр.17/1, се наоѓаат на површина
опфатена со бесправни објекти, а според
ГУП за град Струмица се наоѓаат во зона за
стопанство, на земјиште сопственост на
Вангелко Пројковски.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-775/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 бр. 4169 КО Муртино
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4169 КО
Муртино, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2013 година.
Бр. 08-776/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
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13.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4169
КО Муртино
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправни
објекти: доградба на станбена куќа (зграда
бр. 2) со намена А1 и помошен објект
(зграда бр.3) со намена ПО, кои се наоѓаат
на КП бр. 4169 КО Муртино, во сопственост
на Панчо Василев од с. Муртино.
Според ГУП за с. Муртино,
објектите: доградба на станбена куќа
(зграда бр. 2) и помошен објект (зграда бр.
3) на КП бр. 4169 КО Муртино се наоѓаат во
градежен опфат, но помошниот објект
навлегува во трасата на предвидена улица,
на земјиште во сопственост Панче Василев.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-776/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа

31 јануари

2013 год.

(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 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 бр. 4385 и 4390 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4385 и 4390 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2013 година.
Бр. 08-777/2
Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4385 и 4390 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект: станбена куќа со намена А1, кој се

31 јануари 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

наоѓа на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица
во сопственост на
Зоран Јованов од
Струмица.
Според ДУП, објектот станбена куќа
на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица се
наоѓа во зона за домување во станбени
куќи, но дел од објектот навлегува во
пешачката
улица
„Пролетерска“,
на
земјиште во сопственост Зоран Јованов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-777/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
2555/1 и 2553/2 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2013 година.
Бр. 08-778/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................

15.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување

бр. 2

стр. 13

на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
2555/1 и 2553/2 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправен објект: помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО
Струмица, во сопственост на лицето Миро
Балџиев.
Бесправниот објект, помошен објект
се наоѓа на КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО
Струмица, според ДУП за Урбан блок бр.
14, се наоѓа во зона за семејни куќи, само
што со еден дел навлегува во соседната
градежна парцела ГП бр. 18, на земјиште
сопственост на лицето Миро Балџиев (КП
бр. 2555/1) и сопственост на Република
Македонија (КП бр. 2553/2).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-778/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Стр. 14

бр. 2

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 промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 6825/1 и 6825/4
КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6825/1 и 6825/4
КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2013 година.
Бр. 08-779/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
16.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6825/1 и 6825/4 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект: станбена куќа со намена А1, кој се
наоѓа на КП бр. 6825/1 и 6825/4 КО
Струмица во сопственост на Никола Киров
од Струмица.

31 јануари

2013 год.

Согласно ДГУП за град Струмица,
објектот: станбена куќа на КП бр. 6825/1 и
6825/4 КО Струмица се наоѓа во зона за
домување во станбени куќи, но дел од
објектот
навлегува
во
трасата
на
предвидена сообраќајница, на земјиште во
сопственост Никола Киров.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-779/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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 бр. 3420 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3420 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
Бр. 08-780/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
17.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од

31 јануари 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3420 КО Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект: станбена куќа со намена А1, кој се
наоѓа на КП бр. 3420 КО Банско, во
сопственост на
Душко Николов од с.
Банско.
Согласно УДНМ, објектот станбена
куќа на КП бр.3420 КО Банско се наоѓа во
зона за домување во живеалишта со
градини, но дел од објектот навлегува во
заштитен појас на предвидена улица, на
земјиште во сопственост на Душко
Николов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-780/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 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 локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

бр. 2

стр. 15

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5674/1, 5676/1 и 5674/3
КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3
КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.01.2013 година.
Бр. 08-781/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..........................................
18.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 5674/1,
5676/1 и 5674/3 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправен објект: доградба на станбена
куќа (зграда бр.1) со намена А1, со деловен

Стр. 16

бр. 2

Службен гласник на општина Струмица

простор во сутеренот, кој се наоѓа на КП
бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3 КО Струмица, во
сопственост на лицето Владимир Арсов од
Струмица.
Беспрaвниот објект се наоѓа на КП
бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3 КО Струмица и
според ДУП за блок бр. 3 се наоѓа во зона
за домување, во градежниот опфат на град
Струмица, само што доградбата навлегува
во друга градежна парцела, на земјиште
сопственост на Владимир Арсов (КП бр.
5674/3) и сопственост на Република
Македонија (КП бр. 5674/1 и 5676/1).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-781/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 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 локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
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. 7665/1 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.
7665/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.01.2013 година.
Бр. 08-782/2
31.01.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

31 јануари

2013 год.

19.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправните објекти во урбанистичката
планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.01.2013 година донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
7665/1 КО Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
за утврдување правен статус на бесправен
објект: станбена куќа со намена А1, кој се
наоѓа на КП бр. 7665/1 КО Струмица во
сопственост на
Стојан Јованов од
Струмица.
Согласно ДУП за нов Урбан блок
бр. 26, објектот се наоѓа во зона за
домување во станбени куќи, но дел од
објектот навлегува во заштитниот појас на
предвидена сообраќајница, на клизав
терен, на земјиште во сопственост на
Република Македонија, корисник ЈПКД
Комуналец.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-782/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 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 локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
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Врз основа на член 17 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11 и 53/11) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот
на
општина
Струмица
на
седницата одржана на 30.01.2013 година,
донесе
Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица
за 2013 година
1. Во Програма за изработка на
урбанистичките планови на општина
Струмица за 2013 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 28/12) се
вршат следните дополнувања:
Во глава

Бр. 08-783/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

V. Детални урбанистички планови
за една парцела

По реден број 43 се додава:
Р.б.
44.
45.

Објект
КП бр.4988 КО Струмица
ГП бр. 36-2 КО Струмица

Износ денари
самофинансирање
самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-783/1
31.01.2013 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.
.
..........................
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за подготовка
и реализација на Струмичкиот карневал 2013 година
Се
објавува
Програмата
за
подготовка и реализација на Струмичкиот
карневал - 2013 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.01.2013 година.
Бр. 08-784/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
21.
Врз основа на член 36 од Законот
за Локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 05/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
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(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
30.01.2013 година, донесе
Програма
за подготовка и реализација на
Струмичкиот карневал - 2013 година
Струмичкиот карневал е културна
манифестација која е директно поврзана со
верскиот празник ,,Тримери“, односно со
празникот Прочка, единствена од таков вид
во Република Македонија, посветена на
армасаните девојки. Бидејќи овие празници
се поврзани со големиот христјански
празник Велигден, кој ја менува датата, и
времето
на
реализирањето
на
карневалските активности се менува.
Главната карневалска вечер од
секогаш се одржувала во вторник после
Прочка, како продолжение на традицијата
на маскирање и одење во куќите на
армасаните девојки.
Од 2012 година на иницијатива на
Младинскиот совет и МПЦ – Епархија
Струмичка беше променет терминот на
одржување на Струмичкиот карневал и од
минатата година истиот се одржува во
рамките на Тримерските свечености со тоа
што главната Интернационална поворка
наместо во вторник ќе се одржува во
Сабота пред Прочка односно пред почеокот
на големиот Великденски пост.

Согласно новоусвоените термини на одржување на карневалот ОО на Струмичкиот
карневал за Карневалот - 2013 ги предвидува следните активности:

14.03. (четврток) 2013 год

- Објавување на резултатите од конкурсот за најдобри
остварувања на тема карневал – Матична библиотека
,,Благој Мучето“ - Струмица;
- Изложба на фотографии од НВО Евровизија
- Концерт под маски на музичкото училиште ,,Боро Џони“ Центар за култура - Струмица

15.03. (петок) 2013 година:

-Свечено отварање на Струмичкиот карневал - 2013, со
маскенбал и со избор на принц и принцеза на карневалот

16.03.(сабота) 2013 година

- Интернационална карневалска поворка – булевар
„Маршал Тито“
- Целовечерна карневалска забава
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17.03.(недела) 2013 година:

Традиционален Детски карневал по повод „Прочка„. ул.
„Благој Мучето“ и плоштад „Гоце Делчев“.

18.03.(понеделник) 2013 година:

- Традиционална програма по повод чист понеделник,
варење на бел грав.
-Отварање изложба на карикатури од наградниот конкурс
на карикатура на тема Карневал.
- Доделување награди на наградниот конкурс за афоризми
на тема Карневал
- Јавно отворање на гласовите од жири комисијата за избор
на најдобрите маски

19.03.(вторник) 2013 година:

Струмички карневал – традиционално карневалско корзо
со посета на домовите на армасаните
- доделување на наградите од Интернационалната
Карневалска вечер – Центар за култура

20.03.(Среда) 2013 година:

- Одбележување на Тримерските обичаи

Променетата
програма
даде
можност да се зголеми бројот на денови
односно предвидените активности да се
реализираат во порелаксирачка атмосфера
и да се планираат и дополнителни
активности. Изложбата на фотографии од
претходниот карневал и Изложбата на
отворено од сите претходни карневали се
покажаа како полн погодок бидејќи
допринесуваат како за реклама и стварање
амбиент во градот, така и за потсетување
на најуспешните маски во изминативе
повеќе од 20 години.
Годинава посебен акцент ќе се даде
на уредување на излозите во карневалски
дух бидејќи тоа е онаа што најмногу ги
фасцинира посетителите кога гледаат дека
целиот град живее во духот на карневалот.
Концертот под маски, кој минативе
две години, предизвика големо внимание ќе
се реализира и годинава со тоа што ќе се
настојува за подостоинствено одвивање на
самиот концерт односно поголема контрола
на атмосверата во салата.
И годинава ќе се направи напор за
продолжување на веќе воспоставената
квалитетна содржина на Струмичкиот
карневал, учество на карневалска група од
некој од светски познатите карневали. Во
тек се преговори со карневалски групи од
Хелсинки Финска, Арлон и Леувен од
Белгија за нивно учество на Струмичкиот
карневал. Во колку во тоа не се успее ќе се
бара соодветна алтернативе.
Новата концепција на карневалот
отвори нови можности за нови пратечки
содржини како концерти, фејспејтинг,
настап на разни артисти, акробати и сл.

така да Одборот ќе се погрижи да обезбеди
такви содржини и годинава во поголем
обем и квалитет.
Ќе се направат напори детскиот
карневал да добие нова организациона
форма со овие збогатени содржини.
Со изградбата на паркинг просторот
под новиот плоштад веќе две години се
организира
одамна
посакуваната
завршница на Струмичкиот карневал на
која ќе се соберат сите учесници и
посетители на карневалот, средба која е
повеќегодишна желба на сите учесници на
карневалот. ,,Гаража парти“ ги надмина
очекувањата така да годинава се планира и
годинава истата да биде реализирана. Со
организирањето на оваа активност покрај
збогатувањето на програмата се отвора и
можност за остварување одреден приход
кој би требало да покрие дел од трошоците
на карневалот.
Вклучувањето на карневалски групи
од други држави Одборот го има како
трајна определба. Странските групи покрај
тоа што го збогатуваат карневалот и
квантитативно и квалитативно, му даваат и
интернационален карактер, а со тоа и
многу поголема афирмација не само на
карневалот туку и на Струмица како град.
За карневалот 2013 ќе се настојува
да се обезбеди учеството на странски групи
од градовите со кои веќе имаме
традиционална соработка од Албанија,
Бугарија, Србија, Црна Гора, Хрватска и
Словенија. Ќе се направи посебен напор за
повторно доаѓање на група од Финска за
што веќе се направени начелни разговори.
Се прават посебни напори и за повторно
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доаѓање на група од Белгија. Поканети се и
карневалски групи од Романија и Турција а
се очекува пријава и од група од Полска.
Во карневалската поворка секоја
година учествуваат и карневалски групи од
повеќе градови од Република Македонија .
Истите и други ќе бидат поканети и
годинава при што ќе се води сметка повеќе
за квалитетот отколку за квантитетот.
Досегашното искуство покажа дека
маскираните групи од Струмица и
струмичко
се
вклучуваат
со
се
поквалитетни маски благодарение на
соработката со Одборот, така да овие
контакти ќе продолжат и годинава. Бидејќи
таа соработка дава резултати ОО планира
да организира предкарневалско дружење
со карневалските групи кое ќе биде
последна подготовка пред Карневалот
Покрај за подготовка и реализација
на Струмичкиот карневал Одборот за
организација се грижи и за учеството на
наши карневалски групи на карневалите во
други градови во Македонија и други
држави што допринесува за дополнителна
афирмација на Струмичкиот карневал во
земјата и странство. Од овие причини
работата на Одборот за организација се
одвива практично во текот на целата
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година а подготовката за наредниот
карневал
започнува
непосредно
по
завршувањето на претходниот.
Согласно
одредбите
на
правилникот и традицијата во рамките на
Струмичкиот карневал 2013 година ќе се
реализираат
следните
активности:
Детскиот карневал ќе има ревијален
карактер и нема да се наградуваат
најуспешни маски.
Вклучувањето
на маските во
главната
карневалска
вечер
има
натпреварувачки карактер. Маскираните
групи кои доаѓаат од други земји се
вклучуваат во поворката вон конкуренција
за награди.
Сите изминати години мото на
Одборот за организација на Струмичкиот
карневал беше дека секој нареден
карневал треба да биде помасовен и
поквалитетен од претходниот. За да го
стимулира оваа начело, Организациониот
одбор и годинава планира да
додели
повеќе стимулативни награди за групите
кои ќе ги исполнат високите критериуми кои
ќе бидат поставени како императив за
учество на Струмичкиот карневал.

Маските вклучени во конкуренција во главната карневалска вечер се натпреваруваат
во осум категории:
- категорија А: Групна маска со 50 и повеќе лица
- категорија Б: Групна маска со 20 до 49 лица
- категорија В: Групна маска со 10 до 19 лица
- категорија Г: Мала група - изворна тема
- категорија Д: Мала група - слободна тема
- категорија Ѓ: Поединечна маска - изворна тема
- категорија Е: Поединечна маска - слободна тема
- категорија Ж: Маскирана музичка група
Согласно Правилникот за организација на Струмичкиот карневал во секоја категорија
можат да се поделат по три награди: прва, втора и трета во износ:
- категорија А: 800 Евра; 700 Евра и 600 Евра
- категорија Б: 500 Евра; 400 Евра и 300 Евра
- категорија В: 350 Евра; 250 Евра и 150 Евра
- категорија Г: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Д: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Ѓ: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Е: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Ж: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
Вкупниот награден фонд изнесува 5.375 Евра во нето износ, односно околу 340.000 во
денарска противвредност, или околу 410.000 во бруто износ.
Организациониот Одбор доделува и една награда во износ од 6.000 денари на
конкурсот за карикатура, една награда за најдобра фотографија од 6000 денари, како и
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награди за најдобро уредени излози во карневалски дух од 3, 4 и 5000 денари = 12 000
денари.
Карневалот 2013 година ќе се одржува на истата маршрута промовирана за време на
одржувањето на карневалот 2012 година со друга организација на плоштадот која не беше
можна минатата година поради лизгалиштето кое беше поставено на плоштадот . Потребно е
исто така да се изнајде соодветен начин на фиксирање на рекламните банери бидејќи
минатите години покажаа дека појачаното дејството на ветерот ги кине и ствара грда слика во
колку тоа се случи. Со профунционирањето на гасификацијата ќе се побара од Струмица гас
да се разгледа и можноста за набавка на плински греалки за ВИП трибините.
Финансов план за организација
на Струмичкиот карневал 2013
а) Расходи
ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Награди на главна карневалска вечер ...................................
Изработка на пропаганден материјал......................................
Озвучување на сите настани .................................................
Огномет ....................................................................................
Детски карневал и подготовка на мажоретки .......................
Градски оркестар и фанфари .................................................
Трошоци за групи од странство со карнвал парт. ..............
Трошоци за групи од земјата ...............................................
Трошоци за гости од FECC ...................................................
Трошоци за маскенбал ........................................................
Уредување на траса ..................................................................
Монтажа и демонтажа на бини ................................................
Изработка на постери за изложба, банери за спонзори и бина
Трошоци за чист понеделик ...................................................
Костимирање на царска свита .................................................
Ангажман на водители ...........................................................
Ангажман на домакини за гостинските групи .....................
Ангажман на редари за поворката ...........................................
Поставување на мобилни санитарии.....................................
Награда за карикатура и фотографија ..................................
Програма пред главна карневалска поворка ......................
Членарина за FECC .................................................................
Одржување и ажурирање на веб сајт .................................
За учество на наши групи на други карневали ......................
Презентација на тримерски обичај .........................................
Кирија за изнајмување на магацин .................................
Изработка и поставување рекламни билборди .....................
Изработка на плакати, календари и флаери .....................
Трансфер на гости од аеродром, локален транспорт и превоз
на карневалски групи во Македонија ....................
30. Ангажман за обезбедување на манифестацијата .................
31. Расходи и материјални трошоци за
Организационен одбор..............................................................
32. Непредвидени трошоци .............................................................
Вкупно:

износ
денари
450.000
120.000
180.000
120.000
130.000
30.000
1.200.000
150.000
100.000
120.000
150.000
150.000
150.000
50.000
20.000
15.000
15.000
50.000
60.000
12.000
60.000
20.000
20.000
1.700.000
30.000
80.000
185.000
185.000
185.000
185.000
100.000
60.000
5. 992.000
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б. Приходи:
1.

Буџет на општина Струмица ……………………………………

2 300.000

2.

Приход од спонзорства …………………………………………

2.592.000

3.

Партиципација на карневалски групи за патување ……………

1.100.000

Вкупно: ………………………………………………………………

5.992.000

општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
Во
финансискиот
план
се
прикажани и нематеријалните приходи и
средствата од карневалските групи кои ги
партиципираат
при
гостувањата
на
Струмичкиот карневал со единствена цел
да се добие вистинска претстава за вкупно
потребните средства за активностите кои ги
реализира Одборот за организација на
Струмичкиот карневал.
Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“
Бр. 07-784/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за реализација на
Струмичкиот карневал - 2012 година

Бр. 08-785/2
Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
22.
Врз основа на член 36 од Законот
за Локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
05/02) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина
Струмица,
на
седницата
одржана на 30.01.2013 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Струмичкиот карневал 2012 година
1. Се усвојува Извештајот за
реализција на Струмичкиот карневал –
2012 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-785/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
............................................

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за реализација
на Струмичкиот карневал - 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Информацијата за состојбата со јавната
безбедност и безбедноста на сообраќајот
на патиштата за подрачјето на општина
Струмица за периодот 1 јули - 31 декември
2012 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување
на
Информацијата
за
состојбата со јавната безбедност и
безбедноста на сообраќајот на патиштата
за подрачјето на општина Струмица за
периодот 1 јули - 31 декември 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.01.2013
година.
Бр. 08-786/2 Општина Струмица
31.01.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................................
23.
Врз основа на член 25 од Законот
за полиција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 114/06) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
30.01.2013 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата со јавната безбедност и
безбедноста на сообраќајот на
патиштата за подрачјето на општина
Струмица за периодот 1 јули - 31
декември 2012 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата со јавната безбедност и
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безбедноста на сообраќајот на патиштата
за подрачјето на општина Струмица за
периодот 1 јули - 31 декември 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-786/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана единица 6
во град Струмица, општина Струмица 20122017
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана
единица 6 во град Струмица, општина
Струмица 2012-2017, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 30.01.2013 година.
Бр. 08-787/2
31.01.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...................................
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24.
Врз основа на член 11 и 22 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и
2/06), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 30.01.2013 година,
донесе
Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП за Блок 10,
Урбана единица 6 во град Струмица,
општина Струмица 2012-2017
1. Се утврдува Нацрт ДУП за Блок
10, Урбана единица 6 во град Струмица,
општина Струмица 2012-2017
2. Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 28,73 м2.
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
Блок 10, Урбана единица 6 во град
Струмица граничи:
-
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3. Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана
единица 6 во град Струмица е изработен од
Друштвото за градежништво, проектирање,
трговија и услуги „Стан Арт“ дооел Куманово со техн. број 03.01-04/12 и се
состои од:
- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и за инфраструктурата.

4. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-787/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Од југ со оската на магистрална улица
„Г. Делчев“, дел од магистрален пат М6;
Од север со оска на ул.„Бр.4“;
Од исток со оска на ул.„Бр.1“ и
Од запад со оска на ул.„Бр.3“.
_________________________________
_______________

