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31.
Врз основа на член 86 и 87 од
Законот за општата управна постапка
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), ја
извршувам следната достава преку
Јавна објава
Општина Струмица го повикува
НЕПОЗНАТИОТ ИНВЕСТИТОР во рок од 1
(еден) ден, да се јави во просториите на
Општина Струмица, да го подигне
Решението со Ип 1 бр. 26-110 од
02.03.2016
година,
донесено
од
Овластениот градежен инспектор.
Општина
Струмица,
преку
Овластениот градежен инспектор, со
горенаведеното Решение, му налага на
непознат инвеститор во рок од 5 (пет)
дена од приемот на Решението сам да ја
отстрани градбата – ограда, изведена на
дел од КП бр. 1676/1 во КО Струмица, со
димензии: должина 5 м и висина 1 м.
Доколку непознатиот инвеститор
не го подигне Решението, оваа Јавна
објава се смета за уредна достава на
Решението со Ип 1 бр. 26-110 од
02.03.2016 година и сите негативните
последици кои можат да настанат од
истата ги сноси самата странка.

Бр. 09-1539/2
Општина Струмица
09.03.2016 год.
Градоначалник
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
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3

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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Завршната сметка на
Буџетот на општина Струмица за 2015
година
Се објавува Завршната сметка на
Буџетот на општина Струмица за 2015
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
14.03.2016 година.

Бр. 09- 1805/2
15.03.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

......................................................
32.
Врз основа на член 33 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09 , 47/11 и 192/15), член 36 од
Законот
за
локална
самоуправа
Република
(“Службен
весник
на
Македонија”
бр. 5/02) и член 20 од
Статутот
на
општина
Струмица
прочистен текст („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седница одржана на
14.03.2016 година, донесе
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15.03.2016 год.

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
ЗА 2015 ГОДИНА
Вкупниот износ
изнесуваат:

Член 1
на планираните и остварените приходи и расходи во 2015 година

Вкупни приходи

Планирани

Реализирани

- даночни приходи
- неданочни приходи
- капитални приходи
- приходи од дотации
- трансфери
- донации

1.082.242.000
301.650.000
78.993.741
151.200.000
460.517.683
55.987.000
33.893.576

933.623.005
273.372.817
40.070.515
105.150.927
459.738.175
44.941.913
10.348.658

Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви

1.082.242.000
1.078.942.000
3.300.000

935.204.732
933.909.150
1.295.582

0
0

-1.581.727
+1.581.727

Прилив
- продажба на хартии од вредност
- приливи од домашен заем
- приливи од странски заем
- други приливи (вишок на дотации)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.581.727

Одлив (отплата на главнина)

0

0

Дефицит
Финансирање

Член 2
Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2015 година
претставува разлика од дефицитот од тековната 2015 година (1.581.727) и од пренесениот
вишок на приходи од претходната 2014 година (23.574.274) изнесува:
Износ денари
Салдо на 31-12-2015 година
- Салдо основен буџет
- Салдо буџет дотации
- Салдо буџет самофинасирачки активности
- Салдо буџет донации

21.992.547,оо
15.524.026,оо
304.628,оо
6.039.420,оо
124.473,оо

Салдото на основниот буџет во износ од 15.524.026 денари се пренесува како прилив
на основниот буџет на општина Струмица за 2016 година.
Салдото на буџетот на дотации во износ од 304.628 денари, се пренесува како прилив
на буџетот на дотации на општина Струмица за 2016 година.
Салдото на буџетот на самофинасирачки активности во
износ од 6.039.420 денари,
се пренесува како прилив на буџетот на самофинасирачки активности на општина Струмица
за 2016 година.
Салдото на буџетот на донации во износ од 124.473 денари се пренесува како прилив
на буџетот на донации на општина Струмица за 2016 година.
Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

15.03.2016 год.

бр. 3
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Член 4
Во посебниот дел на Завршната
сметка на Буџетот на општина Струмица
за 2015 година се искажани планираните и
извршените расходи по потпрограми,
сметки и основни намени.
Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на
Буџетот на општина Струмица за 2015
година ќе се објави во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-1805/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1806/2
15.03.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..............................................
33.
Врз основа на член 57 став 4 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), член 17 став 7 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 27/14, 199/14 и 27/16) и

стр.

7

член 20 став 1 точка 26 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), на предлог на
Градоначалникот, Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
14.03.2016 година, донесе
Одлука
за организацијата, делокругот и
начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на
Општина Струмица
I.

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат
внатрешната организација на општина
Струмица (во понатамошниот текст:
општината),
видот
и
бројот
на
организациски единици, нивниот делокруг
на работа, начините и формите на
раководење, како и графичкиот приказорганограм на внатрешната организација
на општината.
Член 2
Внатрешната
организација
на
општинската администрација се утврдува
во зависност од надлежностите на
општината
утврдени
со
закон,
групирањето на работите и задачите
според
видот,
обемот,
сложеноста,
нивната меѓусебна сродност и поврзаност,
како и според други услови потребни за
утврдување на внатрешната организација.
Член 3
Внатрешната
организација на
општинската администрација се заснова
на начелата на:
законитост, стручност, ефикасност
и економичност во вршењето на
работите и задачите;
насоченост кон корисниците на
услуги
на
општинската
администрација;
независност и одговорност при
вршењето на службените задачи;
еднообразност
и
хиерархиска
поставеност на организациските
единици;
делегирање на овластувања и
меѓусекторска координација.
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Член 4

Општинската администрација ги
извршува работите од надлежност на
органите на општината, односно Советот
на општината и Градоначалникот на
општината, во согласност со Уставот на
Република Македонија и со закон, со
Статутот на општината и со други прописи
и акти донесени врз основа на закон.
Општинската администрација:
- ги подготвува актите за Советоти
неговите постојани и повремени
комисии
и
актите
за
Градоначалникот на општината;
- врши стручни работи за Советот и
Градоначалникот на општината;
- ја следи проблематиката во
областите од надлежност на
општината, врши анализа на
состојбите и дава иницијативи и
предлози за нивно унапредувањеи
решавање на проблемите;
- доставува информации и податоци
воврска
со
активноститена
општината
на
барање
на
надлежните органиили врз основа
на закон;
- ракува
со
документите
на
општината и ги чува се до нивно
уништување, односно предавање
во Државниот архив на Република
Македонија;
II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ
ЕДИНИЦИ
Член 5
Заради извршување на работите
од своја надлежност, а согласно со видот,
обемот, сложеноста на работите и
задачите и нивната меѓусебна поврзаност
и сродност, општинската администрација
се организира во сектори, одделенија и
Територијална
професионална
противпожарна единица на општината.
Сектор
се
образува
заради
обединување
на
повеќе
меѓусебно
поврзани подрачја од надлежност на
органите на општината, како и заради
организирање, следење и координирање
на
работите
од
надлежност
на
одделенијата
во
негов
состав
и
унапредување на меѓусебната соработка
на одделенијата.
Одделение се образува заради
непосредно извршување на нормативноправни, стручно - аналитички, управни,
управно - персонални, управно- надзорни,
информативно - документациони, инфор-
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мативно - комуникациски, информатичко–
технолошки,
оперативни,
стручнооперативни, материјално- финансиски,
инвестициони, стручно-адмнистративни и
други работи.
Територијална
професионална
противпожарна единица се образува
заради вршење на работи од областа на
заштита од пожари и друга заштита на
населението и неговите добра, согласно
со закон.
Член 6
Општинската администрација се
организира во следните сектори и
одделенија
и
Територијална
противпожарна единица на општината:
1.
Сектор
за
правни,
административни, општи работи и јавни
дејности, со следните одделенија:

-

одделение за правни и општи работи;
одделение
за
административна
поддршка на градоначалникот;
одделение за услуги на граѓаните и
месна самоуправа;
одделение за образование;
одделение за јавни дејности; и
одделение за јавни набавки.

2.
Сектор за финансиски прашања,
со следните одделенија:
-

одделение за буџетска координација;
одделение за буџетска контрола;
одделение
за
сметководство
и
плаќања; и
одделение за администрирање на
приходи.

3.
Сектор
за
комунални
работи,
одделенија:
-

урбанизам
и
со
следните

одделение за урбанизам,
одделание за комунални работи и
одделение за управување со
градежно земјиште;

4.
Сектор за локален економски
развој и заштита на животната средина,
со следните одделенија:
-

одделение за локален економски
развој,
одделение
за
меѓународна
соработка и европски фондови и
одделение за заштита на животната
средина;
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5. Сектор за инспекциски
работи, со следните одделенија:

-

-

одделение за инспекциски работи во
урбанизмот,
комуналните
работи,
заштита на животната средина,
патниот
сообраќај
и
локалните
патишта и улици; и
одделение за инспекциски работи во
финансиите, образованието, спортот,
угостителството, туризмот и други
инспекции
во
надлежност
на
општината;

6. Сектор
за
управување
со
човечки ресурси и обуки, со следните
одделенија:
-

одделение за управување
човечки ресурси; и
одделение за обуки;

со

Составен дел на оваа Одлука е
органограм на внатрешната организација
на општинската администрација.
НА

Член 7
1.
СЕКТОР
ЗА
ПРАВНИ,
АДМИНИСТРАТИВНИ, ОПШТИ РАБОТИ И
ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
Секторот за правни, административни, општи работи и јавни
дејности ги врши следните работи:

-

-

-

подготвува акти за Советот и
Градоначалникот,
ги подготвува седниците на Советот и
седниците на неговите работни тела,
врши стручни работи за Советот и
Градоначалникот,
ракува со документите на општината и
ги чува се до нивното уништување,
односно предавање на Државниот
архив на РМ,
ја следи состојбата во јавните дејности
и дава предлози и мислења за
унапредување на состојбите во истите,
ја
организира
работата
во
образованието,

9

соработува со урбаните и месните
заедници од опшината,
организира непосреден контакт на
граѓаните со органите на општината,
се грижи за информирање на
граѓаните за работите од надлежност
на општината,
дава информатичка поддршка за
општинската администрација,
ги спроведува целокупните постапки
за јавни набавки од секаков облик,
врши и други работи што ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
Градоначалникот на општината.

Одделението за правни и општи
работи, ги врши работите што се
однесуваат на:

-

7. Одделение
за
внатрешна
ревизија; и
8. Територијална професионална
противпожарна
единица
на
општината.

III.
ДЕЛОКРУГ
НА
РАБОТА
ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ

-

стр.

-

изготвување на одлуки и други општи
и поединечни акти од надлежност на
Советот и Градоначалникот,
дава мислења на актите од аспект на
нивната законитост,
ги следи прописите и нивните измени и
дополнувања,
врши стручни и организациони работи
за Советот и градоначалникот,
ракува со документите на општината,
врши одржување и унапредување на
информатичко
комуникациските
системи на општината,
го изготвува службеното гласило на
општината,
работи и други работи што ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
градоначалникот.

Одделението
за
административна
поддршка
на
Градоначалникот, ги врши работите што се
однесуваат на:

-

-

ги следи Законите и другите прописи
од надлежност на општината, а
посебно
од
надлежност
на
Градоначалникот,
го планира и организира работниот
протокол на Градоначалникот и се
грижи за негово извршување,
изготвува известувања за јавноста за
работи
од
надлежност
на
Градоначалникот,
врши и други работи доверени од
Градоначалникот.
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Одделението за услуги на
граѓаните и месна самоуправа, ги врши
работите што се однесуваат на:

-

врши непосреден контакт со граѓаните
и облиците на месната самоуправа;
дава усни правни совети на граѓаните
и им помага и укажува на начинот на
остварување на нивните права;
дава информации на граѓаните за
областите за кои е надлежна
општината;
го мери задоволството на граѓаните од
работата
на
општинската
администрација;
врши и други работи што ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
градоначалникот.

Одделението за образование, ги
врши работите што се однесуваат на:

-

-

-

-

-

го организира воспитно - образовниот
процес
во
општината,
притоа
спроведувајќи
ги
општинските
образовни политики,
изготвува анализи и препораки во
врска
со
организацијата
на
училишниот систем во општината,
соработува
со
училишното
раководство
и
го
поддржува
реализирањето
на
дневните
активности и функционирањето на
воспитбо- образовниот процес,
врши оценки и анализи на тековната
поставеност на училишната мрежа и
дава
препораки
за
нејзина
оптимизација,
врши активности во насока на
запишување на децата на училишна
возраст во задолжително основно
образование,
дава информации на граѓаните за
најразлични прашања од областа на
образованието,
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени од Советот на општината
или Градоначалникот, а се во врска со
образованието.

Одделението за јавни дејности,
ги врши работите што се однесуваат на:
ги следи, проучува и применува законите,
прописите и општите акти кои се
однесуваат
на
здравствената
и
социјалната
заштита,
заштитата
на
децата, културата, спортот, цивилната и
противпожарната заштита и врши работи
од овие области, за кои со закон е
надлежна општината.
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Одделението за јавни набавки ги
врши следните работи:

-

-

-

ја следи законската регулатива која се
однесува на јавните набавки;
подготвува годишен план за јавни
набавки и води грижа за неговото
спроведување;
ги утврдува начинот на постапката на
вршење на јавна набавка во зависност
од видот и вредноста на набавката
согласно Законот за јавните набавки;
ја
изготвува
целокупната
докумантација потребна за јавите
набавки;
ја следи работата на комисијата за
јавни набавки и дава стручна и
техничка помош;
изготвува договори за јавните набавки
и го следи нивното спроведување;
предлага мерки и активности за
спречување на јавни набавки надвор
од годишниот план и средствата
предвидени со Буџетот на општината;
води регистар на јавните набавки;
води регистар на добавувачи на
општината;
врши и други работи што ќе му бидат
доверени од страна на Советот и
Градоначалникот.
Член 8

2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Секторот
за
финансиски
прашања ги врши следните работи:

-

-

-

-

ги следи и применува законските и
подзаконските акти од областа на
буџетското
и
материјалнофинасиското работење;
го контролира спроведувањето на
финансиското управување и контрола;
го следи прибирањето на приходите;
го следи плаќањето на расходите;
го подготвува стратешкиот план и
буџетот за наредната година, како и
предлогот за нивно изменување и
дополнување;
врши
утврдување,
наплата
и
евиденција на даноците, таксите и
надоместоците што се приходи на
општината;
ја изготвува завршната сметка на
буџетот;
води евиденција на имотот на
општината;
ги следи извештаите за состојбите на
сметките на општината;
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воспоставува
и
спроведува
сметководство
за
општината
и
облиците на месната самоуправа;
воспоставува ревизорска трага и
спроведува контрола над истата;
изготвува
годишен
финансиски
извештај;
спроведува ex- ante и ex- post финансиска контрола;
го следи буџетското и финансиското
извршување и известување;
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
Градоначалникот на општината.

Одделението
за
буџетска
координација, ги врши работите што се
однесуваат на:

-

-

-

го подготвува стратешкиот план и
предлог- буџетот за наредната година,
како и предлозите за измена и
дополнување на истите;
го
координира
процесот
на
финансиско управување и контрола и
во координација со единицата за
внатрешна ревизија дава упатства за
спроведување на истиот;
го подготвува годишнииот финансиски
извештај;
подготвува решенија за внатрешна
распределба на вкупниот буџет;
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
Градоначалникот на општината.

Одделението
за
буџетска
контрола, ги врши работите што се
однесуваат на:

-

-

го следи целосното и навремено
прибирање на приходите;
го следи навременото плаќање на
расходите;
ја следи усогласеноста на извршување
на буџетот во целост или за одделни
буџетски ставки;
ја следи ефективноста на буџетската
контрола;
врши проценка на ризикот на
процесите
на
финансиското
управување и контрола и изготвува
мапа на процеси;
го следи и контролира извршувањето
на договорите за јавна набавка во сите
сегменти;
спроведува контрола на ревизорската
трага;
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

-

-

-

-

стр.
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Одделението за сметководство и
плаќања ги врши следните работи:
спроведува
сметководтвено
евидентирање за извршувањето на
буџетот, основните средства, наплата
на побарувањата и плаќањето на
достасаните обврски;
спроведува навремено,
точно
и
целосно евидентирање на плаќањата;
изготвува
месечен
финансиски
извештај
за
реализација
на
извршување на буџетот согласно со
внатрешната распределба на истиот;
изготвува годишна сметка;
изготвува и доставува до трезорот
годишни,
квартални
и
месечни
финансиски планови за извршување
на буџетот;
спроведува ex- ante контрола;
воспоставува ревизорска трага преку
документирање на финансиските и
други трансакции;
врши сметководствени работи за
облиците на месната самоуправа;
изготвува налози за плаќања; врши
пресметка и исплата на плати и
благајничко работење;
врши ажурирање на сопственоста на
подвижниот и недвижниот имот на
општината;
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
Градоначалникот на општината.

Одделението
за
администрирање на приходи ги врши работите
кои се однесуваат на:
- планирање
и
утврдување
на
приходите;
- евиденција на наплата- собирање на
локалните
даноци,
такси
и
надоместоци на општината утврдени
со закон;
- идентификација и регистрација на
имотот на даночните обврзници;
- како и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
Градоначалникот на општината.
Член 9
3.
СЕКТОР
ЗА
УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНИ РАБОТИ

И

Секторот
за
урбанизам
и
комунални работи извршува работи кои
се однесуваат на:

-

урбанистичкото планирање,
издавање на одобренија за градење
на објекти од локално значење
утврдени со Закон,
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уредување
на
просторот
и
уредувањето на градежното земјиште;
обезбедување услови за снабдување
со вода за пиење;
одведување
на
отпадните
и
атмосферските води;
организирање на јавниот локален
превоз;
локалните улици и патишта;
сообраќајот
и
сообраќајната
сигнализација; создавање услови за
поставување
на
неопходната
инфраструктура во населените места;
ги врши работите на управување со
градежното земјиште и други работи
кои ќе бидат доверени од Советот и
Градоначалникот.

Одделението за урбанизам ги
врши следните работи:

-

-

урбанистичко (урбано и рурално)
планирање;
учествува во постапката за изработка,
донесување,
изменување
и
дополнување
на
Генерален
урбанистички
план,
детален
урбанистички план, општ акт за
условите за градба на објекти во
населено место, урбанистички проекти
и друга урбанистичка документација;
покренува иницијатива за изработка,
дополнување
и
изменување
на
урбанистичките планови;
ја
следи
реализацијата
на
урбанистичките планови;
изготвува програми за урбанистичко
планирање
и
уредувањето
на
градежното земјиште;
издава одобренија за градење на
објекти од локално значење утврдени
со закон;
се грижи за уредувањето
на
просторот
и
уредувањето
на
градежното земјиште;
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
градоначалникот.

-

-

-

-

снабдување со вода за пиење;
испорака на технолошка вода;
одведување и прочистување на
отпадните води;
јавното осветлување;
одведување
и
третман
на
атмосверските води;

15.03.2016 год.

уредување и организирање на
јавниот локален превоз;
обезбедување
на
услови
за
снабдување со природен гас и
топлинска енергија;
изградба,
одржување,
реконструкција и заштита на
локалните патишта и улици и други
инфраструктурни објекти;
регулирање
на
режимот
на
сообраќај;
изградба и одржување на уличната
сообраќајна сигнализација;
изградба и одржување на јавниот
простор за паркирање;
изготвување на програма за
регулација,
одржување
и
користење на речните корита во
урбаните делови;
води евиденција на имиња на
улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти;
врши и други работи кои ќе му
бидат доверени од Советот и
Градоначалникот.

Одделението за управување со
градежно
земјиште,
ги
врши
работите што се однесуваат на:

-

-

-

Одделението
за
комунални
работи ги врши работите што се
однесуваат на:

бр. 3

-

-

ги следи законските прописи и
подзаконските
акти
кои
се
однесуваат на управувањето со
градежното земјиште сопственост
на Република Македонија;
прима и разгледува барања за
отуѓување, давање под долготраен
и краткотраен закуп на градежно
земјиште
сопственост
на
Република Македонија, користење
на градежно земјиште за коцесија
и јавно приватно партнерство;
подготвува договори за отуѓување,
давање
под
долготраен
и
краткотраен закуп на градежно
земјиште
сопственост
на
Република Македонија;
разгледува и води постапка за
посебни случаи на стекнување
право на сопственост на градежно
земјиште согласно со закон;
води
регистар
на
градежно
земјиште кое е отуѓено и дадено
под долготраен и краткотраен
закуп;
изготвува едногодишна програма
за
работа
во
областа
на
располагањето
со
градежно

15.03.2016 год.

-

-

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

земјиште
сопственост
на
Република Македонија;
координира и најтесно соработува
со Комисијата за спроведување на
постапка за јавно наддавање за
отуѓување
и
давање
под
долготраен и краткотраен закуп на
градежно земјиште;
врши и други работи кои се
однесуваат и ќе се стават во однос
на располагањето и управувањето
со градежното земјиште.

-

Член 10
4. СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА

-

Секторот за локален економски
развој и заштита на животната средина
ги врши следните работи:

-

-

-

ја води локалната економска политика
преку
планирање
на
локалниот
економски развој со утврдување на
развојни приоритети за општината,
остварува меѓународна соработка со
посебен акцент на проекти кои се
финансираат
од
фондовите
на
Европската Унија и
врши работи кои се однесуваат на
заштита на животната средина преку
изготвување на планови и програми и
превземање на мерки за заштита
согласно со закон.

Оделението
за
локален
економски развој извршува работни
задачи кои се однесуваат на:

-

-

планирање на локалниот економски
развој;
утврдување
на
развојните
и
структурните приоритети;
водење
на
локална
економска
политика;
подршка на развојот на малите и
средните
претпријатија
и
на
претприемаштвото на локално ниво;
соработува
со
невладините
организаци ;
учествува во воспоставувањето и
развојот на локалната мрежа
на
институции и агенции и промовирање
на партнерство;
го подготвува претставувањето на
општината на сите домашни и
странски манифестации;

-

-
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врши и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
градоначалникот.
o

-

стр.

Одделението за меѓународна
соработка
и
европски
фондови, ги врши работите
што се однесуваат на:

подготвува
воспоставување
на
меѓународна соработка на општината
со
меѓународни
организации
и
институции и други општини од
странство;
ги следи понудите за финансирање на
проекти од меѓународни фондови и
донатори, подготвува проекти и
аплицира за истите;
подготвува
протоколи
за
збратимување и продлабочување на
соработката со други општини од
странство;
организира настани и дистрибуира
информации поврзани со подготовка и
спроведување на проекти што се
финансираат
од
фондовите
на
Европската Унија;
врши и други работи што ќе бидат
утврдени
во
делокругот
на
надлежности согласно законите и
другите прописи.
Одделение за заштита на животната
средина ги врши следните работи:

-

врши оценка на влијанието на
животната средина и природата;
предлага мерки за
заштита
и
спречување од загадување на водата,
воздухот и земјиштето;
предлага мерки за заштита од бучава
и нејонизирачко зрачење;
врши и други работи кои ќе му бидат
доверени
од
Советот
и
градоначалникот.
Член 11

5. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ
Секторот за инпекциски работи
врши инспекциски надзор и контрола на
примената на законите и други прописи и
акти донесени врз основа на закон кои се
однесуваат на општината; инпекциски
надзор и контрола на примената на
прописите и актите донесени од страна на
органите на општината и превзема мерки
за отстранување на сите неправилности
при примена на истите, во согласност со
закон.

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

Одделението за инспекциски
работи во урбанизмот, комуналните
работи, заштита на животната средина,
патниот сообраќај и локалните патишта
и
улици врши инпекциски надзор и
контрола на примената на Законите и
другите прописи и акти донесени врз
основа на закон, прописите и актите
донесени од страна на органите на
општината, а кои се однесуваат на
урбанизмот, комуналиите, заштитата на
животната средина патниот сообраќај и
локалните патишта и улици.
Одделението за инспекциски
работи во финансиите, образованието,
спортот, угостителството, туризмот и
други области во надлежност на
општината врши инпекциски надзор и
контрола на примената на Законите и
другите прописи и акти донесени врз
основа на закон, прописите и актите
донесени од страна на органите на
општината, а кои се однесуваат на
организацијата на работата на основните
и средните училишта во општината;
утврдувањето и наплатата на општинските
даноци, такси и надоместоци; спортските
објекти во општината; угостителството;
туризмот и други инпекциски работи за кои
со закон е надлежна општината.

-

-

-

-

-

Член 12
6. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОБУКИ

СО

-

Секторот за управување со
човечки ресурси и обуки ги извршува
надлежностите кои се однесуваат на:

-

-

-

следење, проучување и применување
на законските прописи од областа на
локалната самоуправа, работните и
службеничките односи;
подготвување на предолог-одлука за
организацијата, делокругот и начинот
на извршување на работите на
општинската администрација, предлогправилник за систематизација на
работните места во општинската
администрација, како и измените и
дополнувањата на овие акти;
подготвување и обработување на
податоци во врска со човечките
ресурси
и
обработување
на

-

-

бр. 3

15.03.2016 год.

документација
за
изработка
на
анализи и информации;
водење
и
ажурирање
на
електронската база на податоци за
вработените;
водење на персоналните досиеја на
сите вработени во општинската
администрација;
водење на евиденција за присуство на
работа на вработените како и прием и
обработка
на
податоците
за
боледувања, нивна контрола
и
доставување
до
Секторот
за
финансиски работи;
соработува со Министерство за
информатичко
општество
и
администрација и Агенцијата за
администрација
во однос на сите
прашање
поврзани
со
административните
службеници
(работни односи, обуки, оценување и
др.);
спроведување на постапката за
вработување
на
државните
службеници и на лицата без статус на
државни службеници;
пополнување и доставување на ДС
обрасците до Централниот регистар за
државни службеници што го води
Министерство
за
информатичко
општество и администрација;
учество
во
подготвување
на
годишната програма за обука на
државните службеници и вработените
во општинската администрација без
статус на државни службеници;
анализирање на потребите за обуки,
предлагање
на
насоки
за
доусовршување на вработените;
координирање
на
процесот
на
оценување на државните службеници;
координирање и
подготвување на
планот за користењето на годишните
одмори и изготвување на решенијата
за годишни одмори;
предлагање
на
мерки
за
обезбедување на оптимални услови за
работа на вработените;
и други работи што ке бидат утврдени
во
делокругот
на
надлежности
согласно законите и другите прописи.

Одделението за управување со
човечки
ресурси
ги
извршува
надлежностите кои се однесуваат на:

-

следење, проучува и применува
законските прописи од областа на
локалната самоуправа, работните и
службеничките односи;

15.03.2016 год.

-

-

-

-

-

-

бр. 3

подготвување на предлог-одлука за
организацијата, делокругот и начинот
на извршување на работите на
општинската администрација, предлогправилник за систематизација на
работните места во општинската
администрација, како и измените и
дополнувањата на овие акти;
ажурирање на електронската база на
податоци за вработените;
водење на персоналните досиеја на
сите вработени во општинската
администрација;
водење на евиденција за присуство на
работа на вработените како и прием и
обработка
на
податоците
за
боледувања, нивна контрола
и
доставување
до
Секторот
за
финансиски работи;
спроведување на постапката за
вработување
на
државните
службеници и на лицата без статус на
државни службеници;
пополнување и доставување на ДС
обрасците до Централниот регистар за
државни службеници што го води
Министерство
за
информатичко
општество и администрација;
координирање
на
процесот
на
оценување на државните службеници;
координирање и
подготвување на
планот за користењето на годишните
одмори и изготвување на решенија за
годишни одмори;
и други работи што ке бидат утврдени
во
делокругот
на
надлежности
согласно законите и другите прописи.

Одделението
за
обуки,
извршува
надлежностите
кои
однесуваат на:

-

-

-

-

Службен гласник на општина Струмица

ги
се

соработување со Министерство за
информатичко
општество
и
администрација во однос на сите
прашања поврзани со Законот за
државни службеници од областа на
обуките;
предлагање
на
мерки
за
обезбедување на оптимални услови за
работа на вработените и нивно
усовршување од аспект на примена на
законските и подзаконските прописи од
надлежност на општината;
подготвување на годишната програма
за обука на државните службеници и
вработените
во
општинската
администрација без статус на државни
службеници;
подготвување
и
обработување
податоци во врска со човечките

-

-

-

-

-

-

стр.
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ресурси
и
обработување
на
документација
за
изработка
на
анализи и информации потребни за
изработка на годишни планови за
обуки;
анализа на потребите од обука на
државните службеници, подготвување
на годишна програма за обука, буџет
за реализација на годишната програма
за обука, курикулуми за избор на
обучувачи, го координира и следи
процесот на реализација на годишната
програма за обука и евалуација на
обуките од аспект на примена на
стекнатите знаења од остварените
обуки;
подготвува полугодишен извештај за
спроведени специјализирани обуки за
државните службеници и го доставува
до Министерство за информатичко
општество и администрација во
електронска и печатена форма;
изработката
на
технички
спецификации
за
избор
на
надворешни
организации
за
подготвување програми за обука и
нивно изведување за потребите на
Комисијата за јавни набавки;
подготвува договори за регулирање на
меѓусебните права и обврски при
стручно оспособување и усовршување
на државниот службеник по потреба на
органот;
следење и примена на прописите од
областа во која работи, соработува со
другите државни службеници и помага
во остварувањето на останатите
надлежности
од
делокругот
на
одделението;
и други работи што ке бидат утврдени
во
делокругот
на
надлежности
согласно законите и
другите
прописи.“
Член 13

7.
ОДДЕЛЕНИЕ
РЕВИЗИЈА

ЗА

ВНАТРЕШНА

Одделението
за
внатрешна
ревизија ги врши следните работи:

-

врши внатрешна ревизија, согласно со
закон и со системот на процедурите за
внатрешна ревизија воспоставени од
општината, согласно со меѓународните
стандарди
за
професионално
работење на внатрешната ревизија,
прифатени од Министерството за
финансии;

Стр. 16

-

-

-

-

Службен гласник на општина Струмица

подготвува
годишен
план
за
внатрешна ревизија и по одобрување
од градоначалникот на општината, го
обезбедува неговото спроведување и
следење;
доставува извештаи за извршената
внатрешна
ревизија
до
градоначалникот на општината;
подготвува квартални и годишни
извештаи
за
работењето
на
внатрешната ревизија;
врши оценување на значајни фактори
на
ризик
и
дава
совети
на
градоначалникот на општината, за
намалување на истите;
ја
утврдува
економичноста,
ефикасноста и ефективноста во
работењето
на
системите
за
финансиско управување и контрола и
дава препораки за подобрување на
работењето
на
општинската
администрација;
ја следи и проверува точноста и
комплетноста на сметководствената
евиденција и финансиските извештаи;
ја утврдува и оценува усогласеноста
на
работењето
со
законите,
подзаконските акти и актите на
органите на општината.
Член 14

8. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА
ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА
Територијалната
профе-сионална
противпожарна единица на општината
ги врши следните работи:

-

-

гаснење на пожари на подрачјето на
општината
отстранување
на
непосредната
опасност за настанување на пожар
спасување на животот на граѓаните и
заштита на имотот загрозени од
пожари и експлозии
укажување на техничка помош при
незгоди и опасни ситуации
извршување на други работи при
несреќи и непогоди
врши непрофитабилни услуги заради
подобрување
на
техничката
опременост и услови за работа, кои не
го оневозможуваат или попречуваат
вршењето вршењето на основната
функција
заедно со територијалнмите единици
од општините на во РМ, дејствуваат
како противпожарни единици на
Република
Македонија,
заради

-

-

-

-

-
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оперативно делување при гаснењето
на
големи
пожари
на
целата
територија на Република Македонија
давање помош кога тоа е побарано
при гаснењето на пожари во други
држави
водење на посебна евиденција за
настанатите
пожари,
експлозии,
интервенции
за
гаснење
и
интервенции за други настани според
единствената
методологија
и
известување
на
Дирекцијата
за
заштита и спасување и општината за
тоа
периодично испитување и проверка на
исправноста
на
противпожарната
опрема
со
која
располага
Територијалната
противпожарна
единица
тековна поправка и одржување на
механиката
давање
на
противпожарно
обезбедување на објекти, делегации,
јавни собири, спортски и други
манифестации, во координација со
Министерството за внатрешни работи
врши
обука
од
областа
на
противпожарната
заштита
за
припадниците на АРМ
едукација на граѓаните за заштита од
пожари,
преку
организација
на
предавања,
преку
медиум
ии
организирање на други активности
врши и други работи што ќе и бидат
доверени.

Работите од став 1 на овој член,
Територијалната професионална противпожарна единица на општината ги врши на
подрачјето на општината, а ги покрива и
подрачјата на општините Босилово,
Василево и Ново Село. Во рамките на
Територијалната
професионална
противпожарна единица функционира
команден
оперативен
центар,
противпожарен
и
автомеханичарски
сервис организирани како 1 чета со 4
одделенија.
Заради оперативно делување при
гаснење
на
големи
пожари,
територијалната
професионална
противпожарна единица може да врши
работи и на територијата надвор од
општините наведени во став 2 од овој
член.

15.03.2016 год.
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IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ
СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА
Член 15
Со општинската администрација
раководи градоначалникот на општината.
Највисок државен службеник и
извршен раководител на општинската
администрација
е
секретарот
на
општината. Секретарот на општината ги
координира
активностите
помеѓу
организационите единици на општинската
админстрација.
Член 16
Со секторот раководи раководител
на сектор.
Во случај на отсуство или
спреченост на раководителот на секторот,
со
секторот
раководи
еден
од
раководителите на одделенијата од
соодветниот сектор.
Со
одделението
раководи
раководител на одделение.
Во случај на отсуство или
спреченост,
раководителот
на
одделението го заменува стручен државен
службеник со највисоко звање во
одделението, кој тој ќе го определи.
Член 17
Со
Територијалната
професионална противпожарна единица на
општината раководи командир на ТППЕ.
Во случај на отсуство или
спреченост
на
командирот,
со
Територијалната
професионална
противпожарна единица на општината
раководи заменик командир.
Со
одделението
во
Територијалната
професионална
противпожарна
единица
раководи
командир на одделение.
Член 18
Вкупниот број на вработени,
распоредот по звања и работни места го
утврдува градоначалникот на општината
со Правилник за систематизација на
работните
места
во
општинската
администрација на општината.
V. ЕВИДЕНЦИЈА НА АКТИТЕ
Член 19
Во општината се води Деловодник,
како основна книга за евиденција на
актите.
Посебни деловодници се водат во:
Секторот за урбанизам и комунални
работи, секторот за локален економски
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развој и заштита на животната средина,
одделението за администрирање на
приходи и Деловодник за одбраната.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 20
Оваа одлука може да се измени и
дополни на начин и во постапка како и при
нејзиното донесување.
Член 21
Со денот на влегување во сила на
оваа одлука, престануват да важат:
Одлуката за организацијата, делокругот и
начинот на извршување на задачите на
општинската администрација бр. 07-5762/1
од 06.12.2007 година; Одлуката за измена
и
дополнување
на
Одлуката
за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација
бр.
07-1110/1
од
04.03.2010 година; Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација
бр.
07-2739/1
од
06.04.2012 година; Одлуката за измена и
дополнување
на
Одлуката
за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација
бр.
07-6459/1
од
15.07.2013
година
и
Одлуката
за
дополнување
на
Одлуката
за
организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на општинската
администрација
бр.
07-9227/1
од
30.12.2014 година
Член 22
Оваа Oдлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“,
а ќе се применува по добиената
согласност
од
Министерството
за
информатичко
општество
и
администрација.
Бр. 08-1806/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
...................................
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ОРГАНОГРАМ НА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ГРАДОНАЧАЛНИК

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА
со седиште во град

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ,
АДМИНИСТРАТИВНИ,
ОПШТИ РАБОТИ
И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ
ПРАШАЊА

Одделение за правни и
општи работи

Одделение за
административна
поддршка на
Градоначалникот

Одделение за буџетска
координација

Одделение за услуги
на граѓаните и месна
самоуправа

Одделение за
образование

Одделение за буџетска
контрола

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
набавки

Одделение за
сметководство и
плаќања
Одделение за
администрирање на
приходи

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Одделение за
урбанизам

Одделение за
комунални работи

Одделение за
управување со
градежно земјиште

Одделение за локален
економски развој

Одделение за
меѓународна
соработка и европски
фондови

Одделение за заштита
на животната средина

СЕКТОР ЗА
ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Одделение за
инспекциски работи
во урбанизмот,
комуналните работи,
заштита на животната
средина, патниот
сообраќај и
локалните патишта и
улици

СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА

Одделение за
инспекциски работи
во финансиите,
образованието,
спортот,
угостителството,
туризмот и други
инспекции во
надлежност на
општината

СЕКТОР ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И
Одделение за
управување со човечки
ресурси

Одделение за обуки

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ТППЕ

15.03.2016 год.
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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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за усвојување
на Акционен план за ставање под
контрола на вектор – преносливите
заболувања во Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
усвојување на Акционен план за ставање
под контрола на вектор – преносливите
заболувања во Општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1807/2
15.03.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

......................................
34.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за усвојување на Акционен план за
ставање под контрола на вектор –
преносливите заболувања во Општина
Струмица
Член 1
Се усвојува Акциониот план за
ставање под контрола на вектор –
преносливите заболувања во Општина
Струмица.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Акциониот план за ставање под контрола
на вектор – преносливите заболувања во
Општина Струмица, изработен од ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Струмица.
Член 3
ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица да спроведе постапка за
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утврдување на ефектите одделно од секое
третирање и за тоа да го извести
Градоначалникот и Советот на општина
Струмица.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1807/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 на КП
бр. 7775 и 7776 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 14.03.2016 година.
Бр.09-1808/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................................
35.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
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седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7775 и 7776 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, кој се
наоѓа на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица
во сопственост на Тодор Мицев.
Според ДУП за блок бр. 26,
објектот на КП бр. 7775 и 7776 КО
Струмица, се наоѓа во градежна парцела
со намена 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.08-1808/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 на КП
бр. 7668/1 и 7669/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7668/1 и 7669/1 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 14.03.2016 година.
Бр.09-1809/2 Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................
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36.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7668/1 и 7669/1 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 и
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.
7668/1 и 7669/1 КО Струмица, во
сопственост на Јован Јованов.
Според ДУП за блок бр. 26,
објектот на КП бр. 7668/1 и 7669/1 КО
Струмица, се наоѓа во градежна парцела
со регистрирани бесправни објекти за која
нема намена, 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.08-1809/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

15.03.2016 год.

бр. 3

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 проширување
на плански опфат за КП бр. 1552/1 КО
Свидовица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1552/1 КО Свидовица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1810/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1810/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

37.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1552/1 КО
Свидовица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, станбена куќа и
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.
1552/1 КО Свидовица, во сопственост на
лицето Мите Гошев.
Објектот на КП бр. 1552/1 КО
Свидовица, се наоѓа вон градежниот
опфат на с. Свидовица, на земјиште
сопственост на Република Македонија.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 882 КО
Просениково
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
882 КО Просениково, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1811/2
15.03.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

....................................
38.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 882 КО
Просениково
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 882 КО Просениково, во
сопственост на МПЦ-ОА Скопје.
Објектот на КП бр. 1552/1 КО
Свидовица, се наоѓа вон градежниот
опфат на с. Просениково, на земјиште
сосопственост
на
МПЦ-ОА
храм
Св.Богородица с.Просениково.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1811/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 плански опфат за КП бр. 7750 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7750
КО
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1812/2 Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................................

бр. 3

15.03.2016 год.

39.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7750 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 7750 КО Струмица, во
сопственост на лицето Кољо Туџаров.
Објектот на КП бр. 7750 КО
Струмица,
согласно
ГУП
на
град
Струмица, се наоѓа вон градежниот 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.08-1812/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

15.03.2016 год.

бр. 3

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 проширување
на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7898/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1813/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
40.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
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Бр.08-1813/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 плански опфат за КП бр. 3595 КО
Дабиља
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
3595 КО Дабиља, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 14.03.2016 година.

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, гаража, кој се наоѓа на
КП бр. 7898/1 КО Струмица, во
сопственост на лицето Алекса Мелев.
Објектот на КП бр. 7898/1 КО
Струмица,
согласно
ГУП
на
град
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат,
на земјиште сопственост на Република
Македонија.

Бр.09-1814/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
....................................
41.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3595 КО
Дабиља

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

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7898/1 КО
Струмица
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плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 3595 КО Дабиља, во
сопственост на лицето Кољчо Џеков.
Објектот на КП бр. 3595 КО
Дабиља, согласно УПС за с. Дабиља, се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на Кољчо Џеков.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1814/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 плански опфат за КП бр. 3904 и 1772
КО Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
3904 и 1772 КО Куклиш, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1815/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................................
42.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),

бр. 3

15.03.2016 год.

Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3904 и 1772 КО
Куклиш
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 3904 и 1772 КО Куклиш, во
сопственост на лицето Јосе Ефтимов.
Објектот на КП бр. 3904 и 1772 КО
Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат,
согласно УП на с. Куклиш, на земјиште
сопственост на Република Македонија (КП
бр. 3904) и Јосе Ефтимов (КП бр. 1772).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1815/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 плански опфат за КП бр. 661/2 КО
Попчево
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
661/2 КО Попчево, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1816/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.....................................................

15.03.2016 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

43.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 661/2 КО
Попчево
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, викенд куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 661/2 КО Попчево, во
сопственост на лицето Љубен Давидов.
Објектот на КП бр. 661/2 КО
Попчево, согласно УП на с.Попчево, се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сосопственост на Љубен Давидов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1816/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
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Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 754 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
754 КО Банско, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 14.03.2016 година.
Бр.09-1817/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
44.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 754 КО Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 754 КО Банско, во
сопственост на лицето Синан Фетиков.
Објектот на КП бр. 754 КО Банско,
согласно УПС на с. Банско, се наоѓа вон
градежниот
опфат,
на
земјиште
сопственост на Ѓулсум Фетикова.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1817/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 плански опфат за КП бр. 1754/2 КО
Дабиља
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1754/2
КО
Дабиља,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1818/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
45.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1754/2 КО
Дабиља
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 1754/2 КО Дабиља, во
сопственост на лицето Цветко Петров.

бр. 3

15.03.2016 год.

Објектот на КП бр.1754/2 КО
Дабиља, согласно УПС за с. Дабиља, се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на Цветко Петров.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1818/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 на КП
бр. 6512/9 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 6512/9 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1819/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.......................................
46.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе

15.03.2016 год.

бр. 3

Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 6512/9 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, стовариште, кој се
наоѓа на КП бр. 6512/9 КО Струмица во
сопственост на АД за стопанисување со
станбен и деловен простор на РМ.
Според ДУП за блок бр. 5, објектот
на КП бр. 6512/9 КО Струмица, навлегува
во зона со намена 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.08-1819/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 плански опфат за КП бр. 2573 КО
Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
2573 КО Банско, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1820/2
Општина Струмица
15.03.2016 год. Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
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47.
Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 2573 КО Банско, во
сопственост на лицето Најле Мемедова.
Објектот на КП бр. 2573 КО Банско,
согласно УПС на с. Банско, се наоѓа вон
градежниот
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.08-1820/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритетен Проект за изградба на
локален пат с. Муртино – с. Еднокуќево
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритетен Проект за
изградба на локален пат с. Муртино – с.
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Еднокуќево, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 14.03.2016 година.
Бр.09-1821/2
15.03.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

......................................
48.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Одлука
за утврдување на приоритетен Проект
за изградба на локален пат с. Муртино –
с. Еднокуќево
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект
за Изградба на локален пат с. Муртино – с.
Еднокуќево.
Член 2
Со утврдениот приоритетен Проект
ќе се аплицира на Јавниот оглас на Бирото
за регионален развој на РМ за
доделување на средства за финансирање
на предлог проекти за развој на подрачјата
со специфични развојни потреби и за
развој на селата, утврдени во Буџетот на
Република Македонија за 2016 година,
раздел
191.01,
Потпрограма
ОАРамномерен регионален развој ставка 464
Разни трансфери и раздел 280.01,
Потпрограма ОА Рамномерен регионален
развој ставка 488 Капитални дотации до
ЕЛС.
Член 3
Согласно критериумите на Бирото
за регионален развој на РМ, според кој
Единиците на локалната самоуправа со
седиште во град кои поднесуваат предлог
проекти за равој на селата кои влегуваат
во нивниот состав се должни да обезбедат
кофинансирање во висина од 50% од
вредноста на предлог проектот, Општина
Струмица за реализација на Проектот ќе
обезбеди
сопствено
учество
преку
кофинансирање во износ од 644.000,00
денари.

бр. 3

15.03.2016 год.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-1821/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2016 година
Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2016
година, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
14.03.2016 година.
Бр.09-1822/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................
49.
Врз основа на член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2016 година
1. Во Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2016 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 15/15 и 2/16) се вршат следните
измени и дополнувања:

15.03.2016 год.

бр. 3
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Во глава
I. Детални урбанистички планови во градот, во табелата по реден број 12 се додава:
Р.б.

13

14

Објект
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за
дел од блок 18 со плански опфат во следните граници:
Од северозапад со осовина на ул.„У-14“ согласно ДУП
за блок 18;
Од североисток со осовина на ул.„Бр.1“ согласно ДУП
за блок 18;
Од југоисток со осовина на ул.„У-12“ согласно ДУП за
блок 19, и
- Од југозападзапад со осовина на ул.„У-5“ согласно ДУП
за блок 18.
Измена и дополнување на ДУП за Блок 23 и Блок 24 со
плански опфат во следните граници:
- по осовина на ул.„Климент Охридски“;
- по осовина на ул.„Бр.2“ (согласно ГУП);
- по осовина на ул. „Бр.1“ (согласно ДУП за блок 23 и 24);
- по осовина на ул.“Бр.11“ (согласно ГУП).

Износ денари

Во глава
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата помеѓу
редните броеви 27 и 28 се брише редот кој не е нумериран и реден број 30 станува реден
број 29.
Во глава
IV Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на
просторот вон планските опфати, во табелата по реден број 20 се додава:
Р.б.
21

КП бр. 2974 КО Банско

Објект

Износ денари
Самофинансирање

Во глава
VI. Урбанистички планови вон населено место, во табелата редниот број 3 се менува
и гласи:
Р.б.
3

Објект
Дел од КП бр. 1526, КП бр. 1527, КП бр. 1531, дел од КП
бр. 1532, дел од КП бр. 1918, дел од КП бр. 1917, КП бр.
1528, КП бр. 1529 и КП бр. 1530 КО Габрово

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1822/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Износ денари
Самофинансирање

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Струмица за
периодот јули – декември 2015 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување
на
Информацијата
за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Струмица за
периодот јули – декември 2015 година,
донесен на седницата на Советот на

Стр. 30
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општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1823/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................
50.
Врз основа на член 25 од Законот
за
полиција
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09,
145/12, 41/14, 33/15 и 31/16), 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,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 14.03.2016 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на општина
Струмица за периодот јули – декември
2015 година

бр. 3

15.03.2016 год.

периодот од 01.01. до 31.12.2015 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1824/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................................
51.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
14.03.2016 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за периодот од
01.01. до 31.12.2015 година

1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на општина Струмица за
периодот јули – декември 2015 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

1. Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работата
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период 01.01. до 31.12.2015 година, усвоен
од Управниот одбор со Одлука бр. 02207/3 од 26.02.2016 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1823/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
……………………………..

Бр.08-1824/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за
периодот од 01.01. до 31.12.2015 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2015 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за

15.03.2016 год.

бр. 3
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2015 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 14.03.2016 година.

донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.

Бр.09-1825/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................

Бр.09-1826/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...........................................
53.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
14.03.2016 година, донесе

52.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
14.03.2016 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за 2015 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2015 година,
усвоена од Управниот одбор со Одлука бр.
02-207/4 од 26.02.2016 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1825/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за распоредување
на добивката остварена по годишната
сметка за 2015 година на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за распоредување
на добивката остварена по годишната
сметка
за
2015
година
на
ЈП
„Паркиралишта
Струмица“
Струмица,

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
распоредување на добивката остварена
по годишната сметка за 2015 година на
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица
1.Се дава согласност на Одлуката
за распоредување на добивката остварена
по годишната сметка за 2015 година на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, бр.
02-207/5 од 26.02.2016 година, донесена
од Управниот одбор на ова претпријатие.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1826/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за одобрување на
бесплатно користење на резервирани
паркинг места
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за одобрување на
бесплатно користење на резервирани
паркинг места, донесен на седницата на

Стр. 32
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бр. 3

15.03.2016 год.

Советот на општина Струмица, одржана
на 14.03.2016 година.

Советот на општина Струмица, одржана
на 14.03.2016 година.

Бр.09-1827/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
......................................

Бр.09-1828/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...................................
55.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
14.03.2016 година, донесе

54.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
14.03.2016 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
одобрување на бесплатно користење
на резервирани паркинг места
1.Се
дава
согласност
на
Одлуката за одобрување на бесплатно
користење на резервирани паркинг места
бр. 02-207/7 од 26.02.2016 година
донесена од Управниот одбор на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица.
2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1827/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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
2015 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
2015 година, донесен на седницата на

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2015 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот за работењето на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2015 година,
усвоен од Управниот одбор со Одлука број
02-97/3 од 26.02.2016 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1828/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2015 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишната сметка на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2015 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1829/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.............................................

15.03.2016 год.

бр. 3
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56.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
14.03.2016 година, донесе

стр.
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57.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе

Заклучок
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2015 година

Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата со финансов извештај и
годишна сметка на Локалната установа
библиотека „Благој Јанков Мучето“
Струмица за 2015 година

1.Се
дава
согласност
на
Годишната сметка на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица за 2015 година, усвоена од
Управниот одбор со Одлука бр. 02-97/5 од
26.02.2016 година.

1.Се усвојува Извештајот за
работата со финансов извештај и годишна
сметка на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2015
година.

2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-1829/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
…………………………….

Бр.08-1830/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата со
финансов извештај и годишна сметка на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2015 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата со
финансов извештај и годишна сметка на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2015 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1830/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
........................................

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за
работата со финансов извештај и годишна
сметка на Дом за деца и млади „Благој
Мучето“ Струмица за 2015 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата со
финансов извештај и годишна сметка на
Дом за деца и млади „Благој Мучето“
Струмица за 2015 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 14.03.2016 година.
Бр.09-1831/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
...............................................

Стр. 34
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58.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата со финансов извештај и
годишна сметка на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ Струмица за 2015
година
1.Се усвојува Извештајот за
работата со финансов извештај и годишна
сметка на Дом за деца и млади „Благој
Мучето“ Струмица за 2015 година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1831/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата со
финансов преглед и завршна сметка на
Општинската јавна установа – Отворен
граѓански универзитет за доживотно учење
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2015
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата со
финансов преглед и завршна сметка на
Општинската јавна установа – Отворен
граѓански универзитет за доживотно учење
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2015
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
14.03.2016 година.
Бр.09-1832/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
.........................................

бр. 3

15.03.2016 год.

59.
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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 14.03.2016 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата со финансов преглед и
завршна сметка на Општинската јавна
установа – Отворен граѓански
универзитет за доживотно учење „Јоска
Свештарот“ Струмица за 2015 година
1.Се усвојува Извештајот за
работата со финансов преглед и завршна
сметка на Општинската јавна установа –
Отворен
граѓански
универзитет
за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2015 година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила со денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1832/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај на
Општина Струмица за 2015 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај на
Општина Струмица за 2015 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 14.03.2016
година.
Бр.09-1833/2
Општина Струмица
15.03.2016 год.
Градоначалник,
Струмица
Зоран Заев с.р.
..............................................

15.03.2016 год.

бр. 3
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60.
Врз основа на член 34 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 14.03.2016 година, донесе
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
на Општина Струмица за 2015 година
1.Се усвојува Годишниот извештај на
Општина Струмица за 2015 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1833/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), 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 2015
година

извршување на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2015
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
14.03.2016 година.
Бр.09-1834/2
15.03.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

..........................................
61.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 14.03.2016 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за четвртиот квартал од 2015
година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за четвртиот квартал
од 2015 година.
2.Составен дел на овој Заклучок
е Кварталниот извештај составен на
образец К1, К2 и К3.
3.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-1834/1 Совет на општина Струмица
15.03.2016 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
………………………………………

Стр. 36
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бр. 3

15.03.2016 год.

62. Образец К1
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за
четвртиот квартал од 2015 година (Извештаен период 01.01.2015 -31.12.2015 год.)

15.03.2016 год.
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Стр. 40

Службен гласник на општина Струмица

бр. 3

15.03.2016 год.

63.
Врз основа на член 483 од Законот
за трговските друштва и
член 25 од
Статутот на ЈП „Паркиралишта-Струмица“
- Струмица, Уравниот одбор на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ - Струмица на
седницата одржана на ден 26.02.2016
година донесе
Одлука
за распоредување на добивката
остварена по годишната сметка за 2015
година

Член 1
Нето добивката остварена во 2015
година во иснос од 533.819 денари се
распоредува на:
1) Законски резерви ............. 26.691 денари
2) Резерви за инвестициски вложувања(реинвестирана добивка) .. 507.128 денари
Вкупно:

.......................... 533.819 денари

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила по
добивање на согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.

64.
Врз основа на член 25 став 1 од
Статутот на ЈП „Паркиралишта-Струмица“
-Струмица и член 11 од Одлуката за
определување на зонско паркирање на
подрачјето на град Струмица бр.07-791/1
од 31.01.2014 год., Управниот одбор на
претпријатието во рамките на своите
права и обврски на ден 26.02.2016 година
ја донесе следната:
Одлука
за одобрување на бесплатно користење
на резервирани паркинг места
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува на
Основното jавно обвинителство Струмица
да користи бесплатно две резервирани
паркинг места на посебниот паркинг
простор на КП бр.1728/1 КО Струмица
(дворно место на зградата на
ул.
„Ленинова“ бр.14 - влез 1, 2 и 3) со кои
стопанисува ЈП „Паркиралишта-Струмица“
-Струмица, за службени потреби, односно
за возилата на Министерството за
внатрешни
работи
на
Република
Македонија.
Член 2
Одлуката да се достави до Советот на
Општина Струмица на разгледување и
давање согласност.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на денот
на донесувањето, а ќе е применува по
добивањето на согласност од страна на
Советот на Општина Струмица.
Бр. 02-207/7
26.02.2016 г

Бр. 02-207/5
26.02.2016 г
Струмица

Струмица
.

.

Управен одбор на

Управен одбор на
ЈП „Паркиралишта - Струмица“
Претседател
Ѓорѓи Стојков с.р.

ЈП „Паркиралишта - Струмица“
Претседател
Ѓорѓи Стојков с.р.

_____________________________________________________
________________________

