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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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување
парична помош на Рајна Тенкова од с.
Костурино
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Рајна
Тенкова од с. Костурино, донесенa на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.
Бр.09-4576/2
Вршител на должност
11.07.2017 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.............................................
114.
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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за доделување парична помош на Рајна
Тенкова од с. Костурино
Член 1
На Рајна Тенкова од с. Костурино бр.
192, í се доделува парична помош во нето
износ од 50.000,00 денари, како помош за
санирање на штета настаната од пожар на
нејзината семејна куќа.
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица за
2017 година и да се трансферираат на Рајна
Тенкова од с.Костурино бр. 192, на нејзина
трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-4576/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
................................................
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11.07.2017 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на
должноста Градоначалник 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. 7899 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица,
донесенa на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4577/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
........................................
115.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко – планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7899 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. 7899
КО Струмица, во сопственост на лицето
Марјанчо Илиев.
Објектот на КП бр. 7899 КО
Струмица, според ГУП на г.Струмица, се

стр.

3

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.08-4577/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
10.07.2017 год.
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), вршителот на
должноста Градоначалник 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. 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, донесенa на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
10.07.2017 година.
Бр.09-4578/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
...................................

116.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе

Стр. 4

Службен гласник на општина Струмица

Одлукa
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП
бр. 7898/1 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. 7898/1
КО Струмица, во сопственост на лицето
Сузана Стојкова.
Објектот на КП бр.7898/1 КО
Струмица, според ГУП на г. 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.08-4578/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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. 752 КО Банско
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 752 КО Банско,
донесенa на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4579/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.................................

117.
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

бр. 8

11.07.2017 год.

бесправни објекти во урбанистичко планска
документација
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
752 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. 752 КО
Банско, во сопственост на лицето Јусуф
Рушидов.
Објектот на КП бр. 752 КО Банско,
според УПС за с.Банско, се наоѓа вон
градежниот опфат, на земјиште сопственост
на лицето Рушидов Исмаил Мазлам.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4579/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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. 7895/1 КО
Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7895/1 КО
Струмица, донесенa на седницата на

11.07.2017 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Советот на општина Струмица, одржана на
10.07.2017 година.
Бр.09-4580/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
..........................................
118.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7895/1 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. 7895/1 КО
Струмица, во сопственост на лицето Марјан
Стојков.
Објектот на КП бр.7895/1 КО
Струмица, според ГУП на г. 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.08-4580/1
Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на

должноста Градоначалник
Струмица, донесе

стр.
на

5

општина

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. 1746/1 КО Дабиља
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља,
донесенa на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4581/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
................................................

119.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1746/1 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. 1746/1 КО
Дабиља, во сопственост на лицето Душко
Јанев.
Објектот на КП бр. 1746/1 КО
Дабиља, според УДНМ Дабиља, се наоѓа
вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на лицето Васил Јованов.

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4581/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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. 610 КО Баница
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 610 КО Баница,
донесенa на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4582/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.......................................
120.

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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе

бр. 8

11.07.2017 год.

Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
610 КО Баница
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. 610 КО Баница,
во сопственост на лицето Наце Стојменов.
Објектот на КП бр. 610 КО Баница,
според УПС Баница, се наоѓа вон
градежниот опфат, на земјиште сопственост
на лицето Наце Стојменов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4582/1
Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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. 1040/1, 1040/2 КО
Просениково
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО
Просениково, донесенa на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
10.07.2017 година.
Бр.09-4583/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
...................................

121.
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

11.07.2017 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1040/1, 1040/2 КО Просениково
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот
објект,
производен погон, кој се наоѓа на КП бр.
1040/1,
1040/2
КО
Просениково,
во
сопственост на дпту „Еуро Тајд“.
Објектот на КП бр.1040/1, 1040/2 КО
Просениково, според УПНМ Просениково, се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на дпту „Еуро Тајд“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4583/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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,
донесенa на седницата на Советот на

стр.

7

општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4584/
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....................................
122.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 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 Усни Латифи.
Објектот на КП бр. 2573 КО Банско,
според УПС за 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.08-4584/1
Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе

Стр. 8

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. 804 КО Градско
Балдовци
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 804 КО Градско
Балдовци, донесенa на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
10.07.2017 година.
Бр.09-4585/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
...............................

123.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
804 КО Градско Балдовци
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. 804
КО Градско Балдовци, во сопственост на
лицето Душко Костовски.
Објектот на КП бр.804 КО Градско
Балдовци, според УПНМ Градско Балдовци,
се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на лицето Душко Костовски.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен

бр. 8

11.07.2017 год.

гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4585/1
Совет на општина Струмица
Претседател,
10.07.2017 год.
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), вршителот на
должноста Градоначалник 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.
5788/4, 5788/11 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
5788/4, 5788/11 КО Струмица, донесенa на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.
Бр.09-4586/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.......................................
124.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за

11.07.2017 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект, гаража, кој
се наоѓа на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО
Струмица, во сопственост на Александар
Крцев.
Според ДУП за блок бр. 14, објектот
на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица, се
наоѓа во градежна парцела со намена домување во станбени куќи и дел во
парцела со намена - домување во станбени
згради, на земјиште со право на сопственост
на лицето Александар Крцев (КП бр.5788/11)
и Република Македонија (КП бр. 5788/4) не
изложена.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4586/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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.
3/1 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
3/1 КО Струмица, донесенa на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
10.07.2017 година.
Бр.09-4587/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
............................

125.
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

стр.

9

Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 3/1 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, кој се наоѓа на КП бр. 3/1 КО Струмица,
во сопственост на Кристина Аризанова.
Според ДУП за блок бр. 38, објектот
на КП бр. 3/1 КО Струмица, се наоѓа во
градежна парцела со намена - парковско
зеленило, на земјиште со право на
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4587/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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.
6544, 6533/6 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
6544, 6533/6 КО Струмица, донесенa на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.
Бр.09-4588/2
Вршител на должност
11.07.2017 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

Стр. 10

Службен гласник на општина Струмица

126.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправните објекти, помошни
објекти, кои се наоѓаат на КП бр. 6544,
6533/6 КО Струмица, во сопственост на
Јордан Василев.
Според ГУП на г. Струмица,
објектите на КП бр. 6544, 6533/6 КО
Струмица, се наоѓаат во градежна парцела
со намена - зелен заштитен појас, на
земјиште со право на сопственост на лицето
Јордан Василев (КП бр. 6544) и Реса
Наумова (КП бр.6533/6).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4588/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе

бр. 8

11.07.2017 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
2681/1 КО Банско
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
2681/1 КО Банско, донесенa на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
10.07.2017 година.
Бр.09-4589/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
..........................................
127.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско
Член 1

Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект, викенд куќа,
кој се наоѓа на КП бр. 2681/1 КО Банско, во
сопственост на Тодор Барабановски.
Според УП за с. Банско, објектот на
КП бр. 2681/1 КО Банско, се наоѓа во
градежна парцела со намена - хотелски
комплекси и навлегува во траса на
проектирана инфраструктура, на земјиште
со право на сопственост на лицето Тодор
Барабановски.

11.07.2017 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4589/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник 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. 3454 КО Куклиш
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш,
донесенa на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4590/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.........................................

128.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе

стр.

11

Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
3454 КО Куклиш
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување на бесправните објекти, викенд
куќа и гаража, кои се наоѓаат на КП бр.
3454 КО Куклиш, во сопственост на лицето
Кољо Клисаров.
Објектот на КП бр. 3454 КО Куклиш,
согласно Урбанистички план на село
Куклиш, се наоѓа надвор од планскиот
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.08-4590/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш
Се објавува Одлуката за утврдување
неисполнети услови за донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш,
донесенa на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4591/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
...........................................

Стр. 12

Службен гласник на општина Струмица

129.
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, 217/15 и 52/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
4455/1 КО Куклиш
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправните објекти, помошни објекти
(зграда бр.2 и зграда бр. 4), кои се наоѓаат
на КП бр. 4455/1 КО Куклиш, во сопственост
на Зоран Црнгаров.
Согласно Урбанистички план за село
Куклиш, објектите на КП бр. 4455/1 КО
Куклиш, се наоѓаат во градежниот опфат во
зона Г4 - стоваришта, а објектот - зграда бр.
2 се наоѓа пред градежната линија, 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. 08-4591/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
.................................

бр. 8

11.07.2017 год.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
изменување и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2017
година
Се
објавува
Програмата
за
изменување и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2017
година, донесенa на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
10.07.2017 година.
Бр.09-4592/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
........................................

130.
Врз основа на член 20 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Програма
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на општина
Струмица за 2017 година
1. Во Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина
Струмица
за
2017
година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 21/16 и 7/17), се врши следното
изменување и дополнување:

11.07.2017 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

стр. 13

Во глава
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден
број 36 се додава:
Р.б.
37

38

Објект
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за
дел од Блок 17 и 17/1 (КП бр. 7317/3 и 7317/4 КО Струмица)
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за
дел од Блок 14, со плански опфат помеѓу:
- ул.„Бр.2“,
- ул.„Бр.8“,
- ул.„Климент Охридски“,
- ул.„Бр.8“,
- ул.„Бр.3“, и
- ул.„Ката Поцкова“.

Во глава
V. Детални урбанистички планови за
една парцела, во табелата редните броеви
16 и 17 се бришат.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-4592/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе

Износ денари
Самофинансирање

Самофинансирање

Решение
за верифицирање мандат на член на
Советот на општина Струмица
1.Се верифицира мандатот на
членот на Советот на општина Струмица Весна Пешевска, за преостанатиот дел од
мандатот на Никола Пандев, сметано од
10.07.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
верифицирање мандат на член на Советот
на општина Струмица

Бр.08-4593/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе

Се
објавува
Решението
за
верифицирање мандат на член на Советот
на општина Струмица, донесено на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Училишниот одбор на
СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Бр.09-4593/2
11.07.2017 год.
Струмица

Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Училишниот одбор на
СОУ „Јане Сандански“ Струмица, донесено
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
................................

131.
Врз основа на член 6 од Деловникот
на Советот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 2/06),
Советот
на
општина
Струмица,
на
седницата одржана на 10.07.2017 година,
донесе

Бр.09-4594/2
Вршител на должност
11.07.2017 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
..............................

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

132.
Врз основа на член 88 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11,
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и
67/17) 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 10.07.2017 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување
претставници на Oпштина Струмица во
Училишниот одбор на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица
1. Од Училишниот одбор на СОУ
„Јане Сандански“ Струмица, поради истек на
мандат, се разрешуваат претставниците на
Oпштина Струмица:
- Ристо Чивчиев;
- Дијана Рубелова; и
- Слободан Великов
2. Во Училишниот одбор на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица, за претставници на
Oпштина Струмица, се именуваат:
- Аце Стојанов;
- Елена Панова; и
- Драган Кацарски.
3. Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4594/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Училишниот одбор на
СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Училишниот одбор на
СОУУД
„Димитар
Влахов“
Струмица,
донесено на седницата на Советот на

бр. 8

11.07.2017 год.

општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4595/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
..............................

133.
Врз основа на член 88 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11,
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и
67/17) 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 10.07.2017 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување
претставници на Oпштина Струмица во
Училишниот одбор на СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица
1.Од Училишниот одбор на СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица, поради истек
на мандат, се разрешуваат претставниците
на Oпштина Струмица:
- Драган Кацарски;
- Данче Палазова; и
- Борис Стојанов.
2.Во Училишниот одбор на СОУУД
„Димитар
Влахов“
Струмица,
за
претставници на Oпштина Струмица, се
именуваат:
- Каролина Дончева;
- Сашко Стојчевски; и
- Љупка Кљанкова.
3. Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4595/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе

11.07.2017 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Училишниот одбор на
СОУ „Никола Карев“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Училишниот одбор на
СОУ „Никола Карев“ Струмица, донесено на
седницата
на
Советот
на
општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.
Бр.09-4596/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
......................................
134.
Врз основа на член 88 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11,
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и
67/17) 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 10.07.2017 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување
претставници на Oпштина Струмица во
Училишниот одбор на СОУ „Никола
Карев“ Струмица

1.Од Училишниот одбор на СОУ „Никола
Карев“ Струмица, поради истек на мандат,
се разрешуваат претставниците на Oпштина
Струмица:
- Снежана Узунова;
- Фани Ристова; и
- Даниела Џорџевиќ.
2.Во Училишниот одбор на СОУ „Никола
Карев“ Струмица, за претставници на
Oпштина Струмица, се именуваат:
- Борис Стојанов;
- Ристо Чивчиев; и
- Соња Цицимова.
3. Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-4596/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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

стр.

15

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Управниот одбор на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување претставници на
Oпштина Струмица во Управниот одбор на
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесено
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.
Бр.09-4597/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.......................

135.
Врз основа на член 114 став 8 и 13 и
член 115 став 1 од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16) 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 10.07.2017 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување
претставници на Oпштина Струмица во
Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица
1.Од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, поради истек на
мандат, се разрешуваат претставниците на
Oпштина Струмица:
- Марија Јанакова;
- Соња Цицимова; и
- Ленче Евтимова.
2.Во Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, за претставници
на Oпштина Струмица, се именуваат:
- Наташа Масева;
- Гордана Манчева; и
- Владо Митров.
3. Ова Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4597/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 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“

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

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), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
периодот од 01.01. до 31.03.2017 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
периодот од 01.01. до 31.03.2017 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4598/2
Вршител на должност
11.07.2017 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
............................
136.
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, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 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 10.07.2017 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за периодот од 01.01. до
31.03.2017 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот за работењето на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за периодот
01.01. до 31.03.2017 година, усвоен од
Управниот одбор со Одлука бр. 02-216/3 од
30.06.2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4598/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 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

бр. 8

11.07.2017 год.

Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017
година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017
година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2017
година.
Бр.09-4599/2
11.07.2017 год.
Струмица

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
......................................
137.
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, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 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 10.07.2017 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
вработените во ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2017 година
1.Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
вработените во ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2017 година, бр. 02-216/6 од
30.06.2017 година, донесена од Управниот
одбор на ова претпријатие.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-4599/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год.
Претседател,
Струмица
Јосиф Христов с.р.
………………………………

