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Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изработка и
имплементација на проект „Соработка за
одговорно користење и производство на
енергија”
Се објавува Одлуката за изработка и
имплементација на проект „Соработка за
одговорно користење и производство на
енергија”, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1718/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..........................................
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Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) и член 20
од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица”
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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
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Струмица на седницата
28.02.2013 година, донесе

одржана

на

О д л у к а
за изработка и имплементација на
проект „Соработка за одговорно
користење и производство на енергија”
Член 1
Се
прифаќа
изработка
и
имплементација на проект „Соработка за
одговорно користење и производство на
енергија” (Акроним „ЦО0П – Енергѕ”), со кој
Општина Струмица ќе аплицира за
добивање средства од ИПА - Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Република
Македонија
и
Република
Бугарија,
2007ЦБ16ИПО007 - 2012 - 3.
Член 2
Носител на проектот е Обласна
администрација Ќустендил – Република
Бугарија, а партнер во имплементацијата на
проектот е Општина Струмица – Република
Македонија.
Член 3
Проектот ќе се аплицира во
Приоритетна оска 2, „Подобрување на
квалитетот на животот” , Мерка 2.1
Искористување на еколошките ресурси.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.07-1718/1 Совет на општина Струмица
28.02.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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 изработка и
имплементација на проект „Пробивање на
патот од регионален пат Р-1402 до
Габровски Водопад”
Се објавува Одлуката за изработка и
имплементација на проект „Пробивање на
патот од регионален пат Р-1402 до
Габровски Водопад”, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1719/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
102.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) 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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за изработка и имплементација на проект
„Пробивање на патот од регионален пат
Р-1402 до Габровски Водопад”
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Струмица ќе аплицира за добивање
средства од Програмата за финансирање
на проекти за развој на подрачјата со
специфични развојни потреби и за развој на
селата, утврдени во Буџетот на Република
Македонија за 2013 година, раздел 191.01,
потпрограма ОА Рамномерен регионален
развој ставка 464 разни трансфери раздел
280.1,
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален развој ставка 488 капитални
дотации до ЕЛС за 2013 во Министерство за
локална самоуправа, Биро за регионален
развој.
Член 2
Носител на проектот е Општина
Струмица – Република Македонија, дел од
средствата за реализација на овој проект се
сопствено учество и се предвидени во
Буџетот на Општина Струмица, со износ од
300.000
денари
во
Програма
ФДУредување на простор во рурални подрачја
(уредување на населени места).
Член 3
Со овој проект ќе се аплицира во
Стратешка цел 1. Конкурентни плански
региони што се одликуваат со динамичен и
одржлив развој; Приоритетна оска 1.2.
Развивање на современа и модерна
инфраструктура во планските региони.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица “.
Бр. 07-1719/1 Совет на општина Струмица
28.02.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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

Член 1

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за изработка и
имплементација на проект „Изградба на
резервоар за водоснабдување во населено
место Раборци”

Се
прифаќа
изработка
и
имплементација на проект „Пробивање на
патот од регионалниот пат Р-1402 до
Габровски Водопад” со кој Општина

Се објавува Одлуката за изработка и
имплементација на проект „Изградба на
резервоар за водоснабдување во населено
место Раборци”, донесена на седницата на
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Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1720/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
103.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) 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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за изработка и имплементација на проект
„Изградба на резервоар за
водоснабдување во населено место
Раборци “
Член 1
Се
прифаќа
изработка
и
имплементација на проект „Изградба на
резервоар
за
водоснабдување
во
населено место Раборци “ со кој Општина
Струмица ќе аплицира за добивање
средства од Програмата за финансирање
на проекти за развој на подрачјата со
специфични развојни потреби и за развој на
селата, утврдени во Буџетот на Република
Македонија за 2013 година, раздел 191.01,
потпрограма ОА Рамномерен регионален
развој ставка 464 разни трансфери раздел
280.1,
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален развој ставка 488 капитални
дотации до ЕЛС за 2013 во Министерство за
локална самоуправа, Биро за регионален
развој.
Член 2
Носител на проектот е Општина
Струмица– Република Македонија, дел од
средствата за реализација на овој проект се
сопствено учество и се предвидени во
Буџетот на Општина Струмица, со износ од
850.000 денари во Програма ЈГ- Изградба
на системи за водоснабдување.
Член 3
Со овој проект ќе се аплицира во
Стратешка цел 1. Конкурентни плански
региони што се одликуваат со динамичен и
одржлив развој; Приоритетна оска 1.2.
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Развивање на современа и модерна
инфраструктура во планските региони.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица “.
Бр.07-1720/1 Совет на општина Струмица
28.02.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 3121 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3121 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1753/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р
.............................
104.
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
28.02.2013 година, донесе
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3121 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 бесправни објекти: станбена куќа
и помошен објект со намена А1, кои се
наоѓаат на КП бр. 3121 КО Струмица, во
сопственост на Мирчо Гоцев од Струмица.
Согласно ДУП за стар Блок 12,
објектот станбена куќа и помошен објект на
КП бр. 3121 КО Струмица, се наоѓаат во
зона за домување во станбени куќи, но
зафаќаат дел од трасата на проектирана
улица, на земјиште во сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1753/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 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 локалната 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.
30 и 39 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 30 и 39 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на

01 март 2013 год.

општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1754/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
................................
105.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 30 и 39 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена куќа
со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 30 и 39
КО Струмица, во сопственост на лицето
Никола Андонов.
Бесправниот објект - станбена куќа
со намена А1 на КП бр. 30 и 39 КО
Струмица, според ДУП за Урбан Блок бр.
41, дел од објектот се наоѓа на површина со
намена Д2 - заштитно зеленило, на
земјиште
сопственост
на
Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1754/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 3131/1 КО Струмица
Се објавува Одлука за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 3131/1 КО Струмица, донесена на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1755/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

....................................
106.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3131/1 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
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промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура за утврдување правен
сатус на бесправен објект: доградба на
семејна куќа, кој се наоѓа на КП бр.3131/1
КО Струмица во сопственост на Мануш
Ангелов од Струмица.
Согласно ДУП за блок 12, објектот
доградба на семејна куќа на КП бр. 3131/1
КО Струмица се наоѓа во зона за домување
во станбени куќи , но дел од објектот
навлегува трасата на ул. „Битолска”, на
земјиште во сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1755/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 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 локалната 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.1172/1 КО Градско Балдовци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр.1172/1 КО Градско
Балдовци, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1756/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..................................
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107.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр.1172/1 КО Градско Балдовци
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена куќа
со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 1172/1
КО Градско Балдовци, во сопственост на
лицето Васе Јанев.
Бесправниот објект: станбена куќа
со намена А1 на КП бр. 1172/1 КО Градско
Балдовци, според УДНМ за с. Градско
Балдовци, се наоѓа надвор од градежен
опфат, на земјиште сопственост на Васе
Јанев.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1756/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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

01 март 2013 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 бр. 4722 КО Муртино
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4722 КО Муртино,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1757/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
108.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4722 КО
Муртино

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: станбена куќа и
доградба на станбена куќа со намена А1, во
сопственост на Стојан Гошев од с. Муртино.
Согласно ГУП за с. Муртино,
објектот станбена куќа и доградба на
станбена куќа на КП бр.4722 КО Муртино се
наоѓа во зона за индивидуално домување,

01 март 2013 год.
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бр. 4

стр.

9

но дел од објектот навлегува во сообраќајна
инфраструктура,
на
земјиште
во
сопственост Стојан Гошев.

бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
28.02.2013 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
2924 КО Банско

Бр. 07-1757/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 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 локалната 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. 2924 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 2924 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1758/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.................................
109.
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”

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,
кој се наоѓа на КП бр. 2924 КО Банско, во
сопственост на Тони Костадинов од с.
Банско.
Согласно УДНМ за с. Банско,
објектот станбена куќа на КП бр. 2924 КО
Банско, се наоѓа во зона за домување во
станбени куќи, но зафаќа дел од трасата на
проектирана улица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1758/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 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 локалната 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. 4697/2 и 6362/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за

Стр. 10

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

01 март 2013 год.

Член 2

промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4697/2 и 6362/1
КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.

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

Бр. 08-1759/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

Бр. 07-1759/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................

110.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4697/2 и 6362/1 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: доградба на
станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на
КП бр. 4697/2 и 6362/1 КО Струмица, во
сопственост на
Ристо Рабровалиев од
Струмица.
Согласно ДУП за стар Блок 8,
објектот на КП бр. 4697/2 и 6362/1 КО
Струмица, се наоѓа во зона за домување во
станбени куќи, но зафаќа дел од
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
во сопственост на Ристо Рабровалиев (КП
бр. 4697/2) и на Република Македонија (КП
бр. 6362/1).

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 3017 и 3018/2 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3017 и 3018/2 КО
Банско, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1760/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

111.
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
28.02.2013 година, донесе

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3017 и 3018/2 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,
кој се наоѓа на КП бр. 3017 и 3018/2 КО
Банско, во сопственост на Васил Домазетов
од с. Банско.
Согласно УДНМ за с. Банско,
објектот на КП бр. 3017 и 3018/2/1 КО
Банско, се наоѓа во зона со намена
живеалишта со градини, но зафаќа дел од
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
во сопственост на Васил Домазетов (КП бр.
3017) и на Република Македонија (КП бр.
3018/2).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1760/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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.
6239 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за

бр. 4

стр. 11

усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 6239 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1761/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
112.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
6239 КО Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 6239 КО
Струмица, во сопственост на лицето Исмет
Демиров.
Бесправниот објект: станбена куќа
на КП бр. 6239 КО Струмица, согласно ДУП
за стар Блок 8, се наоѓа надвор од градежен
опфат, на земјиште сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1761/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................

Стр. 12

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 3337 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3337 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1762/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................
113.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3337 КО Банско
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната

01 март 2013 год.

инфраструктура за утврдување правен
статус на бесправен објект: помошен објект,
кој се наоѓа на КП бр. 3337 КО Банско, во
сопственост на Крсте Николов од с. Банско.
Согласно УДНМ за с. Банско,
помошниот објект на КП бр. 3337 КО Банско,
се наоѓа во зона со намена живеалишта со
градини, но дел од објектот зафаќа дел од
трасата на сообраќајна инфраструктура, на
земјиште во сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1762/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.............................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 6220/1 и 6226 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.
6220/1 и 6226 КО Струмица, донесена на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1763/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

114.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6220/1 и 6226 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, кој се наоѓа на КП бр.
6220/1 и 6226 КО Струмица, во сопственост
на Асан Есадовски од с. Банско.
Согласно ДУП за стар Блок 8,
бесправниот објект на КП бр. 6220/1 и 6226
КО Струмица, се наоѓа во зона со намена
домување во станбени куќи, но објектот
зафаќа дел од трасата на сообраќајна
инфраструктура,
на
земјиште
во
сопственост на Република Македонија (КП
бр. 6220/1) и соственост на Асан Есадовски
(КП бр. 6226)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1763/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 4

стр. 13

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. 2063 и 6321 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 2063 и 6321 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1764/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..............................
115.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
2063 и 6321 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: деловен објект
(зграда бр. 1 и бр. 2) со намена Б4 –
деловен простор, кој се наоѓа на КП бр.
2063 и 6321 КО Струмица, во сопственост
на ДПТУ „ИВО” ДООЕЛ од Струмица.
Согласно ДУП за Блок 1, деловниот
објект на КП бр. 2063 и 6321 КО Струмица,
се наоѓа во градежниот опфат на град

Стр. 14

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

Струмица, само што објектот навлегува во
сообраќајната инфраструктура, на земјиште
во сопственост на ДПТУ „ИВО” ДООЕЛ (КП
бр. 2063) и сопственост на Република
Македонија (КП бр. 6321).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1764/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 4257 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4257 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1765/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
116.
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

01 март 2013 год.

Струмица на седницата
28.02.2013 година, донесе

одржана

на

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4257 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: гаража, кој се
наоѓа на КП бр. 4257 КО Струмица, во
сопственост на Душко Митрев од Струмица.
Согласно ДУП за стар Блок 19,
бесправниот објект на КП бр. 4257 КО
Струмица, се наоѓа во зона со намена
домување во станбени куќи, но дел од
објектот зафаќа дел од сообраќајна
инфраструктура,
на
земјиште
во
сопственост на Душко Митрев.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1765/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 7689/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 7689/1 КО

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1766/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.................................
117.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
7689/1 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,
кој се наоѓа на КП бр. 7689/1 КО Струмица,
во сопственост на Мицо Атанасов од
Струмица.
Согласно ГУП за град Струмица,
бесправниот објект на КП бр. 7689/1 КО
Струмица, се наоѓа во зона А1 - домување
во станбени куќи, но дел од објектот
навлегува во сообраќајна инфраструктура,
на земјиште во сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1766/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................

бр. 4

стр. 15

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 6239, 6240 и 6241 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6239, 6240 и 6241
КО Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1767/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
118.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6239, 6240 и 6241 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,

Стр. 16

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

кој се наоѓа на КП бр. 6239, 6240 и 6241 КО
Струмица, во сопственост на Енвер Усеинов
од Струмица.
Согласно ДУП за стар Блок 8,
бесправниот објект на КП бр. 6239, 6240 и
6241 КО Струмица, се наоѓа во зона со
намена домување во станбени куќи, но дел
од објектот навлегува во сообраќајна
инфраструктура.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-1767/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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.
7770 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7770 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1768/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

01 март 2013 год.

119.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7770 КО Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7770 КО
Струмица, во сопственост на лицето
Димитрија Ѓоргев.
Бесправниот објект: станбена куќа
на КП бр. 7770 КО Струмица, согласно ГУП
за град Струмица, се наоѓа надвор од
градежен опфат, на земјиште сопственост
на Димитрија Ѓоргев.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1768/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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

01 март 2013 год.

2/06),
Градоначалникот
Струмица, донесе

Службен гласник на општина Струмица

на

општина

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.
7665/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7665/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1769/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

................................
120.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7665/1 КО Струмица

бр. 4

стр. 17

Бесправниот објект: станбена куќа
на КП бр. 7665/1 КО Струмица, согласно
ГУП за град Струмица, се наоѓа во зона со
намена зеленило, на земјиште сопственост
на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1769/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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.
176 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 176 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1770/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................

Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7665/1 КО
Струмица, во сопственост на лицето Виктор
Велков.

121.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправнитe
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
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Службен гласник на општина Струмица

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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 176 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: автоперална,
кој се наоѓа на КП бр. 176 КО Струмица, во
сопственост на лицето Кољо Наков.
Бесправниот објект: автоперална на
КП бр. 176 КО Струмица, согласно ДУП за
стар Блок 20, се наоѓа во зона со намена
домување во станбени куќи, на земјиште
сопственост на Кољо Наков.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1770/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 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 локалната 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. 6779 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за

01 март 2013 год.

промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6779 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1771/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
122.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6779 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,
кој се наоѓа на КП бр. 6779 КО Струмица, во
сопственост на Ефтим Пројков од Струмица.
Согласно ГУП на град Струмица,
бесправниот објект на КП бр. 7689/1 КО
Струмица, се наоѓа во зона А1 - домување
во станбени куќи, но дел од објектот
навлегува во сообраќајна инфраструктура.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1771/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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.
3099 КО Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 3099 КО Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1772/2 Општина Струмица
01.03.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................
124.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
3099 КО Куклиш
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3099 КО Куклиш,
во сопственост на лицето Станчо Андонов.
Бесправниот објект: станбена куќа
на КП бр. 3099 КО Куклиш, се наоѓа вон
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градежен опфат на с. Куклиш, на земјиште
сопственост на Република Македонија.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1772/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 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 локалната 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.
1032 КО Просениково
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 1032 КО Просениково,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1775/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
124.
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
28.02.2013 година, донесе

Стр. 20
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Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1032 КО Просениково
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправни објекти: станбена
куќа и помошен објект, кои се наоѓаат на КП
бр. 1032 КО Просениково, во сопственост на
лицето Киро Манчев.
Бесправните објекти на КП бр. 1032
КО Просениково, согласно УДНМ за с.
Просениково се наоѓаат вон градежен
опфат, на земјиште сопственост на Киро
Манчев.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1775/1
Совет на општина
Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 4368 КО Муртино
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4368 КО Муртино,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1776/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................

01 март 2013 год.

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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4368 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 бесправен објект: станбена куќа,
кој се наоѓа на КП бр. 4368 КО Муртино, во
сопственост на Борис Галев од с. Муртино.
Согласно ГУП за с. Муртино,
бесправниот објект на КП бр. 4368 КО
Муртино, се наоѓа во зона А1 - домување во
станбени куќи, но дел од објектот навлегува
во сообраќајна инфраструктура.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1776/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
............................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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

01 март 2013 год.

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 усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
110/1 КО Раборци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 110/1 КО Раборци,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1777/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

......................................
126.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
110/1 КО Раборци
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 110/1 КО
Раборци, во сопственост на лицето Ванѓа
Ристовска.
Бесправниот објект на КП бр. 110/1
КО Раборци, се наоѓа вон градежен опфат,
на земјиште сопственост на Република
Македонија.
.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1777/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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. 2347 КО Струмица

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 2347 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1778/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

127.
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”

Стр. 22

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
2347 КО Струмица

01 март 2013 год.

усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 2919 КО Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1779/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

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: помошен објект
- гаража, кој се наоѓа на КП бр. 2347 КО
Струмица, во сопственост на Нада
Стојанова од Струмица.
Согласно
ДУП
за
Блок
21,
бесправниот објект на КП бр. 2347 КО
Струмица, се наоѓа во зона А1 - домување
во станбени куќи, но дел од објектот
навлегува во сообраќајна инфраструктура.

128.
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
28.02.2013 година, донесе

Член 2

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
2919 КО Куклиш

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1778/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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.
2919 КО Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за

Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: станбена
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2919 КО Куклиш,
во сопственост на лицето Атанас Трајков од
Струмица.
Бесправниот објект на КП бр. 2919
КО Куклиш, согласно ГУП за с. Куклиш се
наоѓа вон градежен опфат, на земјиште
сопственост на Атанас Трајков од Струмица.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1779/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.......................................

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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.
2405 КО Свидовица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 2405 КО Свидовица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1780/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..................................
129.
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
28.02.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
2405 КО Свидовица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправен објект: викенд куќа,

бр. 4

стр. 23

кој се наоѓа на КП бр. 2405 КО Свидовица,
во сопственост на лицето Атанас Достинов
од Струмица.
Бесправниот објект на КП бр. 2405
КО Свидовица, се наоѓа вон градежен
опфат, на земјиште сопственост на Атанас
Достинов од Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр. 07-1780/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год. Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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
изменување и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2013
година
Се
објавува
Програмата
за
изменување и 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
28.02.2013 година.
Бр. 08-1781/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................
130.
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

Стр. 24

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

општина Струмица на седницата одржана
на 28.02.2013 година, донесе
Програма
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година
1. Во Програмата за изработка на
урбанистички
планови
на
општина
Струмица за 2013 година („Службен гласник
на општина Струмица” бр. 28/12 и 2/13), се
предлагаат
следните
измени
и
дополнувања:

01 март 2013 год.

Во глава
IV. Локална урбанистичка планска
документација со која се уредува
користењето на просторот вон планските
опфати

Во табелата под реден број 15
наместо „КП бр. 2573 КО Банско” треба да
стои „КП бр. 1 КО Банско”

По реден број 27 се додава:
р.б.
28
29
30

Објект
КП бр. 1 КО Банско
КП бр.2558 КО Дабиле
КП бр. 7895/1 КО Струмица

Износ денари
самофинансирање

Во глава
В. Детални урбанистички планови за една парцела
По реден број 45 се додава:
Р.б.
46.

Објект
КП бр.75 КО Струмица

Износ денари
самофинансирање

По Глава VI се додава нова глава:
VII. Генерален урбанистички план на град Струмица
Р.б.
1.

Објект
Измена и дополнување на дел од ГУП на град
Струмица за дел од Урбан блок бр.36

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1781/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

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

Износ денари
самофинансирање

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за измена и
дополнување на Решението за
разрешување и именување на претседател
и членови на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната од природни непогоди,
епизоотии, епифитотии и други несреќи
Се објавува Решението за измена и
дополнување
на
Решението
за
разрешување и именување на претседател
и членови на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната
од
природни
непогоди,
епизоотии, епифитотии и други несреќи,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1782/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
131.
Врз основа на член 143 ст. 1 од
Законот за заштита и спасување („Службен
весник на Република Македонија” бр. 36/04,
49/04, 86/08, 124/10 и 18/11) 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 28.02.2013 година,
донесе
Р е ш е н и е
за измена и дополнување на Решението
за разрешување и именување на
претседател и членови на Комисијата за
проценка и утврдување на висината на
штетата настаната од природни
непогоди, епизоотии, епифитотии и
други несреќи
1. Со ова Решение се врши
измена и дополнување на Решението за
разрешување и именување на претседател
и членови на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната
од
природни
непогоди,
епизоотии, епифитотии и други несреќи
(„Службен гласник на општина Струмица”
бр. 10/09)
2. Насловот на Решението за
разрешување и именување на претседател
и членови на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната
од
природни
непогоди,
епизоотии, епифитотии и други несреќи

бр. 4

стр. 25

(„Службен гласник на општина Струмица”
бр. 10/09) се менува и гласи: „Решение за
разрешување и именување на претседател
и членови на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната од природни непогоди и други
несреќи”.
3. Се разрешуваат членовите на
Комисијата за проценка и утврдување на
висината на штетата настаната од природни
непогоди и други несреќи: Ване Котев и
Лазо Глигоров
4. Во Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата
настаната од природни непогоди и други
несреќи се именуваат:
-

Бончо Божиков од с. Дабиле;
Душко Трајков од с. Дабиле;
Аце Донев од с. Муртино;
Јосе Атанасов од с. Муртино;
Ѓорге Беличев од с. Муртино;
Ацо Патаров од с. Муртино;
Миле Коцев од с. Муртино;
Васе Стојков од с. Сачево;
Васе Стоилов од с. Сачево;
Кристина Иванова од Струмица;
Милица Чивчиева од Струмица;

5. Ова Решение влегува во сила од
денот на неговото донесување, а ќе се
објави во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр. 07-1782/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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 давање на
согласност на Локалниот акционен план за
вработување на општина Струмица 2013 –
2015 година
Се објавува Заклучокот за давање
на согласност на Локалниот акционен план
за вработување на општина Струмица 2013
– 2015 година, донесен на седницата на

Стр. 26

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

Советот на општина Струмица, одржана на
28.02.2013 година.
Бр. 08-1783/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
132.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) 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
28.02.2013 година, донесе
Заклучок
за давање на согласност на Локалниот
акционен план за вработување на
општина Струмица 2013 – 2015 година
1. Се
задолжува
Локалниот
Економско Социјален Совет на општина
Струмица да ги изврши следните измени во
Локалниот акционен план за вработување
на општина Струмица 2013 – 2015 година:
-

-

-

во точката 2.1.4 – Вработување,
наместо бројката 9.725 треба да стои
11.751;
во точката 2.1.6 – Образование, во
вториот став после трите средни
училишта да се дополни со зборовите:
„и приватното средно училиште „Јахја
Кемал”;
во точката 2.2.1 – Тековна побарувачка
на работна сила, во третиот став
наместо
називот
на
фирмата
„Хелматекс” да стои „Дени компани” и
наместо називот на фирмата „Здравје
Радово” да стои „Тргопродукт”.

2. Се дава согласност на Локалниот
акционен план за вработување на општина
Струмица 2013 – 2015 година усвоен со
Одлука на Локалниот Економско Социјален
Совет на општина Струмица од 12.02.2013
година со извршените измени.
3. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-1783/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................

01 март 2013 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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 извршените работни
задачи на Територијалната професионална
противпожарна единица – Струмица за 2012
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за извршените
работни
задачи
на
Територијалната
професионална противпожарна единица –
Струмица за 2012 година, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1784/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
133.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) 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
28.02.2013 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
извршените работни задачи на
Територијалната професионална
противпожарна единица – Струмица за
2012 година
1. Се
усвојува
Извештајот
за
извршените
работни
задачи
на
Територијалната
професионална
противпожарна единица – Струмица за 2012
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-1784/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4

стр. 27

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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 работа и Годишната
сметка со финансов извештај на Локалната
установа библиотека „Благој Јанков Мучето”
Струмица за 2012 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работа и Годишната
сметка со финансов извештај на Дом за
деца и млади „Благој Мучето” Струмица за
2012 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа и
Годишната сметка со финансов извештај на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето” Струмица за 2012 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа и
Годишната сметка со финансов извештај на
Дом за деца и млади „Благој Мучето”
Струмица за 2012 година, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 28.02.2013 година.

Бр. 08-1785/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................
134.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) 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
28.02.2013 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за работа и
Годишната сметка со финансов извештај
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето” Струмица за 2012
година
1.Се усвојува Извештајот за работа
и Годишната сметка со финансов извештај
на Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето” Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-1785/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

Бр. 08-1786/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
135.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) 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
28.02.2013 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за работа и
Годишната сметка со финансов извештај
на Дом за деца и млади „Благој Мучето”
Струмица за 2012 година
1.Се усвојува Извештајот за работа
и Годишната сметка со финансов извештај
на Дом за деца и млади „Благој Мучето”
Струмица за 2012 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-1786/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...................................

Стр. 28

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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 една парцела, на КП
бр.2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица
2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица
2013-2018
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на
КП бр.2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана
единица 2 по ГУП) во Струмица, општина
Струмица 2013-2018, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1787/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

136.

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 28.02.2013 година, донесе
Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП за една
парцела, на КП бр.2430/1, блок 21 (блок
12, Урбана единица 2 по ГУП) во
Струмица, општина Струмица 2013-2018
1. Се утврдува Нацрт ДУП за една
парцела, на КП бр.2430/1, блок 21 (блок 12,
Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица,
општина Струмица 2013-2018
2. Со овој Нацрт – Детален
урбанистички план се опфаќа простор со
површина од 172,42 м2. Просторот на
планскиот опфат на ДУП за една парцела,
на КП бр.2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана
единица 2 по ГУП) во Струмица граничи:

-

01 март 2013 год.

Од исток со КП бр.2429;
Од север со КП бр.2426;
Од запад со собирна ул.„Тимо
Тренчев”;
Од југ со КП бр.2431.

3. Нацрт ДУП за една парцела, на
КП бр.2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана
единица 2 по ГУП) во Струмица, општина
Струмица 2013-2018 е изработен од
Друштвото за градежништво, проектирање,
трговија и услуги „Стан Арт” дооел Куманово со техн. број 32.01-11/12 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. 07-1787/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 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 локалната 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 дел од блок 3-а, Урбана
единица 1 во Струмица, општина Струмица
2012-2017год.
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување Нацрт ДУП за дел од блок 3-а,
Урбана единица 1 во Струмица, општина
Струмица
2012-2017год.,
донесен
на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1788/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

137.

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 28.02.2013 година, донесе
Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП за дел од блок
3-а, Урбана единица 1 во Струмица,
општина Струмица 2012-2017год.
1. Се утврдува Нацрт ДУП за дел
од блок 3-а, Урбана единица 1 во Струмица,
општина Струмица 2012-2017год.
2. Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 7557 м2.
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
дел од блок 3-а, Урбана единица 1 во
Струмица граничи:
-

Од исток со коритото на Крива Река;
Од запад со магистрална ул.„Климент
Охридски”;
Од север со КП бр.53 и
Од југ со КП бр.70 и КП бр.71 КО
Струмица.

3. Нацрт ДУП за дел од блок 3-а,
Урбана единица 1 во Струмица, општина
Струмица 2012-2017год. е изработен од
Друштвото за проектирање, градежништво и
инженеринг „Вектор 90” Томе дооел Струмица со техн. број 050-0609/2012 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.

бр. 4

стр. 29

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 една парцела, на КП бр.3178,
блок 12 (блок 29, Урбана единица 8 по ГУП)
во Струмица, општина Струмица 2012-2017
година
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на
КП бр.3178, блок 12 (блок 29, Урбана
единица 8 по ГУП) во Струмица, општина
Струмица 2012-2017 год., донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1789/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..................................
138.
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 28.02.2013 година, донесе
Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП за една
парцела, на КП бр.3178, блок 12 (блок 29,
Урбана единица 8 по ГУП) во Струмица,
општина Струмица 2012-2017 год.

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

1. Се утврдува Нацрт ДУП за една
парцела, на КП бр.3178, блок 12 (блок 29,
Урбана единица 8 по ГУП) во Струмица,
општина Струмица 2012-2017 год.

Бр. 07-1788/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

2. Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 185 м2.
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
една парцела, на КП бр.3178, блок 12 (блок
29, Урбана единица 8 по ГУП) во Струмица
граничи:
- Од север со сервисна улица „Ѓуро
Ѓаковиќ”;
- Од запад со КП бр.3177;
- Од југ со КП бр.3015” и
- Од исток со КП бр.3179.

...............................
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од

Стр. 30

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

3. Нацрт ДУП за една парцела, на
КП бр.3178, блок 12 (блок 29, Урбана
единица 8 по ГУП) во Струмица 2012-2017 е
изработен од Друштвото за проектирање
„Визура”дооел - Струмица со техн. број
1249/12 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. 07-1789/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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 23 и дел од блок 24,
Урбана единица 9 во Струмица, Општина
Струмица 2013-2018
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување Нацрт ДУП за блок 23 и дел од
блок 24, Урбана единица 9 во Струмица,
Општина Струмица 2013-2018, донесен на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 28.02.2013 година.
Бр. 08-1790/2
Општина Струмица
01.03.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................

01 март 2013 год.

на општина Струмица на седницата
одржана на 28.02.2013 година, донесе

Заклучок
за утврдување Нацрт ДУП за блок 23 и
дел од блок 24, Урбана единица 9 во
Струмица, Општина Струмица 2013-2018

1. Се утврдува Нацрт ДУП за блок 23
и дел од блок 24, Урбана единица 9 во
Струмица, општина Струмица 2013-2018
2. Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 11,17 ха.
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
блок 23 и дел од блок 24, Урбана единица 9
во Струмица граничи:
-

Од исток - југоисток со оска на собирна
улица„Бр.2”;
Од запад со оска на магистрална
ул.„Климент Охридски” и
Од север – североисток со оска на
собирна ул.„Бр.11”.

3. Нацрт ДУП за блок 23 и дел од
блок 24, Урбана единица 9 во Струмица,
општина Струмица 2013-2018 е изработен
од
Друштвото
за
градежништво,
проектирање, трговија и услуги „Стан Арт”
дооел - Куманово со техн. број 15.01-05/12 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. 07-1790/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

139.
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

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

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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

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 28.02.2013 година.
Бр. 08-1791/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

140.
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 28.02.2013 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

стр. 31

2.Со овој Урбанистички план се
опфаќа простор со површина од 28,73 ха .
Просторот на планскиот опфат на ДУП за
Блок 10, Урбана единица 6 во град
Струмица граничи:
-

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

бр. 4

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”.

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. Со влегувњето во сила на овој
Заклучок, се поништува Заклучокот за
утврдување Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана
единица 6 во град Струмица, општина
Струмица 2012-2017 („Службен гласник на
општина Струмица” бр. 2/13) и другите
дејствија што произлегоа од овој Заклучок.
5.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-1791/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
....................................

Стр. 32

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната 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 Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Струмица за четвртиот
квартал од 2012 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2012
година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 28.02.2013
година.
Бр. 08-1792/2
01.03.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

01 март 2013 год.

141.
Врз основа на член 32 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија” бр. 61/04) 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 28.02.2013 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2012
година
1. Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот квартал од
2012 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен од образец
К1, К2 и К3.
3. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-1792/1 Совет на општина Струмица
01.03.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.......................................

142.
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот
квартал од 2012 годинa

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4

стр. 33

Стр. 34

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

01 март 2013 год.

01 март 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4

стр. 35

Стр. 36

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

01 март 2013 год.

