на Општина Струмица
Број 18

Вторник, 03 септември 2013 год.

www.strumica.gov.mk

Содржина

Совет на општина Струмица:
356.

357.

358.

359.

360.

Одлука за измена на распоредот на
средствата во
Буџетот на Општина
Струмица за 2013 година .......................
Одлука за донесување на Детален
урбанистички план за дел од блок 30,
Урбана единица 7 во Струмица,
општина Струмица, плански период
2013 – 2018 ...............................................
Одлука за донесување на Детален
урбанистички
план,
измена
и
дополнување, за дел од блок 41, УЕ 5,
општина Струмица, плански период
2012 – 2017 ..............................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 7434 КО Струмица ............................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 1548/1 и 1548/2 КО Струмица .........

стр.

стр.
361.

3
362.

15
363.

16
364.

17
365.

18

Одлука за утврдување неисполнети
услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште за КП
бр. 5215/2 КО Струмица ........................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 6512/1 и 6512/61КО Струмица ...........
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП
бр. 7619/1 КО Струмица ...........................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште и за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5584 КО
Струмица ....................................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
1579 и 1580/1 КО Водоча ..........................

19

19

20

21

22

Стр. 2
366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

бр. 18

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.
4538 КО Куклиш .......................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3753 КО Дабиља.......................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
1834/1 и 1834/2 КО Добрејци ...................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6779 КО Струмица (УП бр. 16-798 од
19.05.2011 год.) ........................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
6779 КО Струмица (УП бр. 16-3597 од
23.08.2011 год.) ........................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4399 КО Струмица ..................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1248, 1246 и
1247 КО Просениково ...........................

376.

03 септември 2013 год.

Решение за разрешување и именување
на
претседател
и
членови
на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата .......................

31

Програма
за
дополнување
на
за
изработка
на
Програмата
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година ........

32

Заклучок за усвојување на Годишниот
извештај за активностите на Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион
за 2012 година ............................................

33

23
377.

24
378.

25
379.

25
380.

Заклучок
за
усвојување
на
Информацијата за јавната безбедност и
безбедноста
во
сообраќајот
на
патиштата на територијата на општина
Струмица за периодот 01.01 – 30.06.2013
година ........................................................
Заклучок за давање согласност на
Извештајот за работењето на ЈПЕД
„Струмица – гас“ Струмица за периодот
01.01 – 30.06.2013 година .........................

34

34

26
381.

27
382.

28

Заклучок за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација за изградба на НН 0,4 кВ
подземен кабелски приклучен вод за
објект Спортска сала „Даме Груев“ –
Куклиш .......................................................
Заклучок за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација
за
изградба
на
енергетски
вод
–
нисконапонски
приклучок за објект на ДПТУ „Ване
Комерц 2000“ дооел, Градско Балдовци .
Заклучок за усвојување на Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за вториот квартал од
2013 година ................................................

383.
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2603 и 2604/1
28
КО Банско .................................................
Одлука за утврдување потреба од
384. Квартален извештај за извршување на
донесување на урбанистичко - планска
Буџетот на општина Струмица за вториот
квартал од 2013 година .............................
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1135 КО
29
Попчево ....................................................
Одлука за утврдување потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2285/1 КО
30
Куклиш ......................................................
_____________________________________

35

35

36

36

03 септември 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

бр. 18

стр. 3

општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7555/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
......................................
356.
Врз основа на член 29 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот
на
општина
Струмица на
седницата одржана на 30.08.2013 година,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Струмица за 2013 година
Се објавува Одлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Струмица за 2013 година,
донесена на седницата на Советот на

Од л у к а
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Струмица за 2013
година
1. Општ дел
Член 1
Во Буџетот на Општина Струмица за 2013 година се вршат следниве измени:
Буџет
1.093.717.041
319.700.000
91.684.000
153.001.689
447.871.437

Пренамена
1.093.717.041
319.700.000
91.684.000

Трансфери

41.512.541

41.512.541

Приходи од донации

39.947.374

39.947.374

1.093.717.041

1.093.717.041

1.091.417.041

1.091.417.041

2.300.000

2.300.000

0

0

Домашни приливи

0

0

Приливи од странски заем

0

0

Oдлив-отплата на главнина

0

0

I. Вкупни приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Приходи од дотации

II. Вкупни расходи
Од утврдени намени
Резерви
III.Дефицит

153.001.689
447.871.437

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и тоа
како што следува:
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Член 3
Измената на Буџетот на Општина
Струмица за 2013 година влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
Општина Струмица“.
Бр. 07-7555/1 Совет на Општина Струмица
02.09.2013 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 донесување
на Детален урбанистички план за дел од
блок 30, Урбана единица 7 во Струмица,
општина Струмица, плански период 2013 2018
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Детален урбанистички план
за дел од блок 30, Урбана единица 7 во
Струмица, општина Струмица, плански
период 2013 - 2018, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 30.08.2013 година.
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357.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.08.2013 година, донесе
Одлука
за донесување на Детален урбанистички
план за дел од блок 30, Урбана единица
7 во Струмица, општина Струмица,
плански период 2013 - 2018
Член 1
Се донесува Детален урбанистички
план за дел од блок 30, Урбана единица 7
во Струмица, општина Струмица, плански
период 2013-2018.
Член 2
Деталниот урбанистички план за
дел од блок 30, Урбана единица 7 во
Струмица, општина Струмица, е со
површина од 9500 м² и со граничен опфат:
1. Од север со осовина на бул. „Маршал
Тито“;
2. Од исток со осовина на улица
„Балканска“;
3. Од југ со осовина на ул.„Гоце Делчев“, и
4. Од запад со осовина на ул.„Дебарска“.
Член 3

Бр. 08-7556/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

Деталниот урбанистички план за
дел од блок 30, Урбана единица 7 во
Струмица, општина Струмица, плански
период
2013-2018
е
изработен
од
Друштвото за просторни и урбанистички
планови, инженеринг и др. „Урбан“ доо Штип со техн. број 169/13 и се состои од:
- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и инфраструктурата.
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Член 4
358.
Деталниот урбанистички план за
дел од блок 30, Урбана единица 7 во
Струмица, општина Струмица, плански
период 2013-2018, се заверува со потпис и
печат на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7556/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.08.2013 година, донесе
Одлука
за донесување на Детален урбанистички
план, измена и дополнување, за дел од
блок 41, УЕ 5, општина Струмица,
плански период 2012 - 2017

.................................
Член 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 донесување
на Детален урбанистички план, измена и
дополнување, за дел од блок 41, УЕ 5,
општина Струмица, плански период 2012 –
2017
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Детален урбанистички план,
измена и дополнување, за дел од блок 41,
УЕ 5, општина Струмица, плански период
2012 - 2017, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7557/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

Се донесува Детален урбанистички
план, измена и дополнување, за дел од
блок 41, УЕ 5, општина Струмица, плански
период 2012 - 2017
.
Член 2
Деталниот
урбанистички
план,
измена и дополнување, за дел од блок 41,
УЕ 5, општина Струмица, е со површина од
1,3 ха и со граничен опфат:
1. Од североисток со осовина на
станбена улица „Бр.3“ и граница
помеѓу зони со различна намена на
земјиштето, А2 – домување во
станбени згради и Д2 – заштитно
зеленило;
2. Од југоисток со осовина на
станбена улица „Бр.3“;
3. Од југозапад со осовина на
ул.„Бр.2“; и
4. Од северозапад со осовина на
ул.„Бр.15“.
Член 3
Деталниот
урбанистички
план,
измена и дополнување, за дел од блок 41,
УЕ 5, општина Струмица, плански период
2012 - 2017 е изработен од Друштвото за
проектирање „Визура“ дооел - Струмица со
техн. број 1244/12 и се состои од:

03 септември 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

- текстуален дел и графички приказ
на планските решенија на опфатот, како и
нумерички дел со билансни показатели за
планскиот опфат и инфраструктурата.
Член 4
Деталниот
урбанистички
план,
измена и дополнување, за дел од блок 41,
УЕ 5, општина Струмица, плански период
2012 - 2017, се заверува со потпис и печат
на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.07-7557/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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.
7434 КО Струмица

бр. 18

стр. 17

359.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
весник
на
документација
(„Службен
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7434 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: доградба и надградба
на магацин, кој се наоѓа на КП бр. 7434 КО
Струмица, во сопственост на лицето
Љупчо Митров од Струмица.
Oбјектот, согласно ДУП за Урбан
Блок бр. 19, се наоѓа во зона со намена Г
2,3,4, но зафаќа дел од заштитното
зеленило, на земјиште сопственост на
лицето Љупчо Митров.
Член 2

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7434 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7558/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7558/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
............................

Стр. 18

бр. 18
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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
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.
1548/1 и 1548/2 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 1548/1 и 1548/2 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7559/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

03 септември 2013 год.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
1548/1 и 1548/2 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: доградба на станбена
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1548/1 и 1548/2
КО Струмица, во сопственост на лицето
Кирил Ристов од Струмица.
Oбјектот, според ДУП за стар блок
бр. 20, навлегува во дворното место на
станбени згради, на земјиште сопственост
на лицето Кирил Никола Ристов.
.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7559/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

....................................
.............................
360.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, 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 Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 5215/2 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување
неисполнети
услови
за
донесување на урбанистичко - планска

03 септември 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5215/2 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.08.2013 година.
Бр. 08-7560/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

бр. 18

стр. 19

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7560/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...........................................

...................................
361.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
5215/2 КО 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.
6512/1 и 6512/61КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 6512/1 и 6512/61КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.

Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: деловен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 5215/2 КО Струмица, во
сопственост на лицето Ернес Џафче од
Струмица.
Oбјектот, согласно ДУП за стар
блок бр. 8, се наоѓа во зона со намена
објекти на Медицински центар, на земјиште
сопственост на Република Македонија.

Бр. 08-7561/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...........................................
362.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и

Стр. 20

бр. 18
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95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
6512/1 и 6512/61 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: стопански објект, кој се
наоѓа на КП бр. 6512/1 и 6512/61 КО
Струмица, во сопственост на лицето Ѓеорѓе
Ангелов од Струмица.
Oбјектот, според ДУП за нов Урбан
блок бр. 5, се наоѓа во зона со намена Г
2,3,4, но зафаќа две градежни парцели, на
земјиште
сопственост
на
Република
Македонија (КП бр. 6512/1) и ДПТУ
„Агромел- БВ“ дооел (КП бр. 6512/61).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.07-7561/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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

03 септември 2013 год.

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.
7619/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 7619/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7562/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

...................................
363.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7619/1 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: ТС 10/0,4 кв, кој се
наоѓа на КП бр. 7619/1 КО Струмица, во

03 септември 2013 год.
сопственост
Струмица.

на

ЕВН

Службен гласник на општина Струмица

Македонија

КЕЦ

Според ДУП за девијација потребно
е да се изврши промена на намената на
земјиштето кое е во сопственост на лицето
Наков Тимо Мито и право на користење на
лицето Наков Мите Ристо.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7562/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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 и за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5584 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште и за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
5584 КО Струмица, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 30.08.2013 година.
Бр. 08-7563/2 Општина Струмица
03.09.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
................................

бр. 18

стр. 21

364.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште и за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 5584 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект: станбена куќа, со
намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 5584 КО
Струмица, во сопственост на
Љупчо
Мицевски од Струмица.
Објектот на КП бр. 5584, според
ДУП за стар блок бр. 6, се наоѓа на простор
предвиден за изградба на станбена зграда
со намена П+4, на земјиште со право на
користење на Љупчо Мицевски и Живка
Јованова.
Член 2
потреба
од
Се
утврдува
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен статус на бесправен
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се
наоѓа на КП бр. 5584 КО Струмица, во
сопственост на
Љупчо Мицевски од
Струмица.

Стр. 22

бр. 18

Службен гласник на општина Струмица

Објектот на КП бр. 5584 КО
Струмица, според ДУП за стар блок бр. 6,
со дел од својот габарит навлегува во
тротоарот на предвидена траса на ул. „5-ти
Ноември“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7563/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

03 септември 2013 год.

365.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, 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 Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 1579 и 1580/1 КО Водоча
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 1579 и 1580/1 КО
Водоча, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
1579 и 1580/1 КО Водоча
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 со намена А1, кој се
наоѓа на КП бр. 1579 и 1580/1 КО Водоча во
сопственост на
Костадин Кечев од с.
Водоча.
Според УДНМ за с. Водоча, објектот
на КП бр. 1579 и 1580/1 КО Водоча се наоѓа
на траса на проектиран селски пат, на
земјиште сопственост на Костадин Славчо
Кечев (КП бр.1579) и Република Македонија
- корисник ЈП за стопанисување со пасишта
(КП бр.1580/1).
Член 2

Бр. 08-7564/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

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

...................................
Бр.07-7564/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................

03 септември 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. 4538 КО Куклиш

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4538 КО Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7565/2
03.09.2013 год.
Струмица

бр. 18

стр. 23

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4538 КО Куклиш
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 со намена А1, кој се
наоѓа на КП бр. 4538 КО Куклиш, во
сопственост на
Ѓорге Милушев од с.
Куклиш.
Според ГУП на с. Куклиш, објектот
на КП бр. 4538 КО Куклиш навлегува во
траса на патот Струмица - с. Банско, на
земјиште сопственост на Ѓорге Милушев.

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

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.........................
366.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе

Бр. 07-7565/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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
весник
на
Република
(„Службен
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Стр. 24

бр. 18

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 3753 КО Дабиља
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 3753 КО
Дабиља, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7566/2 Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.

03 септември 2013 год.

утврдување правен сатус на бесправен
објект: деловен објект, кој се наоѓа на КП
бр. 3753 КО Дабиља, во сопственост на
Крум Колов од с.Дабиља.
Според УДНМ за с. Дабиља,
објектот на КП бр. 3753 КО Дабиља се
наоѓа во зона за домување во станбени
куќи, но со дел навлегува во заштитниот
појас на сообраќајната инфраструктура, на
земјиште сопственост на Крум Колов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-7566/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

...................................
...............................
367.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3753 КО Дабиља

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. 1834/1 и 1834/2 КО Добрејци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 1834/1 и 1834/2
КО Добрејци, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
инфраструктура
за
сообраќајната

Бр. 08-7567/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..................................

03 септември 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

368.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
1834/1 и 1834/2 КО Добрејци

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: помошен објект, кој се наоѓа на КП
бр. 1834/1 и 1834/2 КО Добрејци во
сопственост на Орце Цветков од с.
Добрејци.

бр. 18

стр. 25

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 (УП бр. 16-798
од 19.05.2011 год.)
Одлуката
за
Се
објавува
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6779 КО
Струмица (УП бр. 16-798 од 19.05.2011
год.), донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7568/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

............................
Според УПС за с. Добрејци,
објектот на КП бр. 1834/1 и 1834/2 КО
Добрејци се наоѓа во зона со намена
домување во станбени куќи, но зафаќа дел
од
сообраќајна
инфраструктура,
на
земјиште во сопственост на лицето Орце
Цветков (КП бр.1834/1) и Република
Македонија (КП бр. 1834/2).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7567/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
...................................

369.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе

Стр. 26

бр. 18

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.
6779 КО Струмица (УП бр. 16-798 од
19.05.2011 год.)

03 септември 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. 6779 КО Струмица (УП бр. 163597 од 23.08.2011 год.)

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, кој се наоѓа на КП бр.
6779 КО Струмица, во сопственост на
Васил Николов од Струмица.
Според ГУП на град Струмица,
објектот на КП бр. 6779 КО Струмица
навлегува во трасата на проектирана
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
сопственост на лицата: Томе Николов,
Ефтим Пројков, Тони Стојанов, Петре
Аризанов, Трајанка Пандевска и Васил
Николов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7568/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 6779 КО
Струмица (УП бр. 16-3597 од 23.08.2011
год.), донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр.08-7569/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
370.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 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 (УП бр. 16-3597 од
23.08.2011 год.)
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на

03 септември 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.
6779 КО Струмица, во сопственост на Томе
Николов од Струмица.
Според ГУП на град Струмица,
објектот на КП бр. 6779 КО Струмица
навлегува во трасата на проектирана
сообраќајна инфраструктура, на земјиште
сопственост на лицата Томе Николов,
Ефтим Пројков, Тони Стојанов, Петре
Аризанов, Трајанка Пандевска и Васил
Николов.

бр. 18

стр. 27

371.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7569/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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. 4399 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура на КП бр. 4399 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7570/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
4399 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната
инфраструктура
за
утврдување правен сатус на бесправен
објект: станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.
4399 КО Струмица, во сопственост на
Слободан Спасов од Струмица.
Според ДУП за блок 19, објектот на
КП бр. 4399 КО Струмица навлегува во
трасата на проектирана сообраќајна
инфраструктура, на земјиште сопственост
на Република Македонија - корисник Р.О
„Комуналец“ Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-7570/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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),

Стр. 28

бр. 18

Службен гласник на општина Струмица

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 проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1248, 1246 и
1247 КО Просениково
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
1248, 1246 и 1247 КО Просениково,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7571/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................
372.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1248, 1246 и
1247 КО Просениково
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
деловен објект и
бесправните објекти:
помошни објекти, кои се наоѓаат на КП бр.
1248, 1246 и 1247 КО Просениково, во
сопственост на лицето Славко Јованов од
Струмица.
Oбјектот се наоѓа вон градежниот
опфат на с. Просениково, на земјиште

03 септември 2013 год.

сопственост на лицето Славко Јованов (КП
бр. 1248), Република Македонија - корисник
ЈП за стопанисување со пасишта (КП
бр.1246) и Република Македонија (КП
бр.1247 со намена патишта, неизложено).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-7571/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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 проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2603 и 2604/1
КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
2603 и 2604/1 КО Банско, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.08.2013 година.
Бр. 08-7572/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
......................

373.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и

03 септември 2013 год.

Службен гласник на општина Струмица

бр. 18

стр. 29

95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1135 КО
Попчево

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2603 и 2604/1
КО Банско

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
1135 КО Попчево, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 30.08.2013 година.

Член 1
потреба
од
Се
утврдува
донесување на урбанистичко - планска
документација
за проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект: помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 2603 и 2604/1 КО Банско,
во сопственост на лицето Драги Вучков од
с. Банско.
Согласно УПС за с. Банско, објектот
се наоѓа вон градежниот опфат на с.
Банско, на земјиште сопственост на лицето
Ѓорѓи Драги Вучков (КП бр. 2603 ) и на
Мануш
Костадинов
Атанасов
(КП
бр.2604/1).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.07-7572/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
02.09.2013 год.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Бр. 08-7573/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
374.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 1135 КО
Попчево

.......................
Член 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

Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект: станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 1135 КО Попчево, во
сопственост на лицето Диме Ицев од с.
Попчево.

Стр. 30

бр. 18

Службен гласник на општина Струмица

Oбјектот, според УДНМ за с.
Попчево, се наоѓа вон градежниот опфат на
с. Попчево, на земјиште сопственост на
лицето Диме Кољо Ицев, Лазарев Зоки,
Костов Василев Димитар и Николов Ѓорѓи
Димче.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-7573/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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 проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2285/1 КО
Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на планскиот опфат за КП бр.
2285/1 КО Куклиш, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 30.08.2013 година.
Бр. 08-7574/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
............................

03 септември 2013 год.

375.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправните
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13
и 72/13), член 2 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправните
објекти
во
урбанистичката
планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и
95/13) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2285/1 КО
Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект: станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 2285/1 КО Куклиш, во
сопственост на лицето Ванчо Црнгаров од
с. Куклиш.
`Oбјектот, согласно ГУП за с. Куклиш, се
наоѓа вон градежниот 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. 07-7574/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

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

`
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за 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 Решението за
разрешување и именување на претседател
и членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување на претседател
и членови на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7575/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..............................
376.
Врз основа на член 414 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата
(„Службен весни на Република Македонија“
бр. 54/07) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06),
Советот
на
општина
Струмица на
седницата одржана на 30.08.2013 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување на
претседател и членови на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата
1. Од
Општинскиот
совет
за
безбедност на сообраќајот на патиштата,
се разрешуваат членовите: Благој Митров,
Ѓорѓи Кицев, Мемед Идризов, Ацо
Атанасов, Соња Чурлинова, Хризантема

бр. 18

Рендевска,
Блажо
Јанушев,
Калајџиев,
Живко
Галабовски,
Ристовски и Сашо Андонов.

стр. 31

Ѓорги
Војо

2. Во
Општинскиот
совет
за
безбедност на сообраќајот на патиштата се
именуваат:
За претседател:
- Зоран Узунов
За членови:
- Сузана Тасева
- Благој Митров
- Спасо Крстев
- Ѓорги Спасов
- Ѓорги Марчин
- Илија Николов
- Хризантема Рендевска
- Живко Галабовски
- Воислав Ристовски
- Сашо Андонов, и
- Дончо Горичов
3. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 07-7575/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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 Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2013 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
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општина Струмица за 2013 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7576/2
Општина Струмица
03.09.2013 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
377.
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, 53/11, 144/12 и 55/13) и член

03 септември 2013 год.

20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.08.2013 година, донесе
Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2013 година
1. Во Програмата за изработка на
урбанистичките планови на општина
Струмица за 2013 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 28/12,
02/13, 04/13, 7/13 и 14/13), се
вршат
следните дополнувања:

Во глава
I. Детални урбанистички планови во градот
По реден број 13 се додава:
Р.б.

14

Објект
ДУП за дел од Блок 4 (КП бр. 6609, 6110 и 6611)
со граничен опфат:
- ул. „Братство Единство“,
- Просенички пат,
- ул. „Агроберза“,и
- Конзервна фабрика (КП бр. 106)

Износ денари

Во глава
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање
По реден број 14 се додава:
р.б.

15

16

Објект
ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5,
со граничен опфат:
- ул. „Булевар Ленинова“,
- ул. „Благој Јанков Мучето“ (улица бр. 4 по ДУП), и
- КП бр. 287
ДУП за дел од Блок бр. 37/1
со граничен опфат:
- ул. „Ванчо Китанов“,
- ул. „Ванчо Китанов“ пристапна, и
- ул. „Благој Мучето“

Износ денари

Самофинансирање

Самофинансирање
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2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7576/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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. 18
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Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај за
активностите на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2012
година
1. Се усвојува Годишниот извештај
за активностите на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2012
година..
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-7577/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишниот извештај за активностите на
Центарот за развој на Југоисточниот
плански регион за 2012 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај за
активностите на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2012
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7577/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

................................
378.
Врз основа на член 26 од Законот
за
рамномерен
регионален
развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07), 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
30.08.2013 година, 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 Информацијата за јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на територијата на општина Струмица за
периодот 01.01 – 30.06.2013 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Информацијата за јавната
безбедност и безбедноста во сообраќајот
на патиштата на територијата на општина
Струмица за периодот 01.01 – 30.06.2013
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7578/2
03.09.2013 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..................................
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379.
Врз основа на член 25 од Законот
за полиција („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 114/06, 6/09 и 145/12), 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 30.08.2013 година,
донесе

03 септември 2013 год.

периодот 01.01 – 30.06.2013 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 30.08.2013
година.
Бр. 08-7579/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.
Струмица
....................................
380.

Заклучок
за усвојување на Информацијата за
јавната безбедност и безбедноста во
сообраќајот на патиштата на
територијата на општина Струмица за
периодот 01.01 – 30.06.2013 година

Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
30.08.2013 година, донесе

1. Се усвојува Информацијата за
јавната безбедност и безбедноста во
сообраќајот на патиштата на територијата
на општина Струмица за периодот 01.01 –
30.06.2013 година.

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД „Струмица – гас“
Струмица за периодот 01.01 – 30.06.2013
година

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7578/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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 давање
согласност на Извештајот за работењето на
ЈПЕД „Струмица – гас“ Струмица за
периодот 01.01 – 30.06.2013 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето на
ЈПЕД „Струмица – гас“ Струмица за

1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот за работењето на ЈПЕД
„Струмица – гас“ Струмица за периодот
01.01 – 30.06.2013 година, усвоен со
Одлука на Управниот одбор бр. 02-268/4 од
14.08.2013 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр. 07-7579/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 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),
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Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за прифаќање
Иницијатива за поведување на постапка за
непотполна експропријација за изградба на
НН 0,4 кВ подземен кабелски приклучен
вод за објект Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш
Се
објавува
Заклучокот
за
прифаќање Иницијатива за поведување на
постапка за непотполна експропријација за
изградба на НН 0,4 кВ подземен кабелски
приклучен вод за објект Спортска сала
„Даме Груев“ - Куклиш, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 30.08.2013 година.
Бр. 08-7580/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.................................
381.
Врз основа на член 7, 10 и 27 од
Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12 и 24/13), 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
30.08.2013 година, донесе
Заклучок
за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација за изградба на НН 0,4 кВ
подземен кабелски приклучен вод за
објект Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш
1. Се прифаќа Иницијативата за
поведување на постапка за непотполна
експропријација (техничка службеност)
поднесена од ЕВН Македонија АД Скопје,
за изградба на нов НН 0,4 кВ подземен
кабелски приклучен вод за објект Спортска
сала „Даме Груев“ - Куклиш.

бр. 18
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2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7580/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
02.09.2013 год.
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 прифаќање
Иницијатива за поведување на постапка за
непотполна експропријација за изградба на
енергетски вод – нисконапонски приклучок
за објект на ДПТУ „Ване Комерц 2000“
дооел, Градско Балдовци

Се
објавува
Заклучокот
за
прифаќање Иницијатива за поведување на
постапка за непотполна експропријација за
изградба
на
енергетски
вод
–
нисконапонски приклучок за објект на ДПТУ
„Ване Комерц 2000“ дооел, Градско
Балдовци, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7581/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................
382.
Врз основа на член 7, 10 и 27 од
Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12 и 24/13), 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

Стр. 36

бр. 18

Службен гласник на општина Струмица

Струмица, на седницата
30.08.2013 година, донесе

одржана

на

Заклучок
за прифаќање Иницијатива за
поведување на постапка за непотполна
експропријација за изградба на
енергетски вод – нисконапонски
приклучок за објект на ДПТУ „Ване
Комерц 2000“ дооел, Градско Балдовци
1. Се прифаќа Иницијативата за
поведување на постапка за непотполна
експропријација (техничка службеност)
поднесена од ЕВН Македонија АД Скопје,
за изградба на енергетски вод –
нисконапонски приклучок за објект на ДПТУ
„Ване Комерц 2000“ дооел, Градско
Балдовци.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 07-7581/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
02.09.2013 год.
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 усвојување
на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Струмица за вториот
квартал од 2013 година

03 септември 2013 год.

Струмица за вториот квартал од 2013
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
30.08.2013 година.
Бр. 08-7582/2
Општина Струмица
03.09.2013 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................
383.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на локална
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09
и 47/11) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица на седницата одржана
на 30.08.2013 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2013
година
1. Се усвојува Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на
општина Струмица за вториот
квартал од 2013 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е
Кварталниот извештај составен на
образец К1, К2 и К3.
3. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
4.
Бр. 07-7582/1 Совет на општина Струмица
02.09.2013 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.........................

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
384.
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот
квартал од 2013 година

03 септември 2013 год.
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