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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
определување висината на надоместокот
и начинот на исплата на изборните органи
ангажирани при Локалните избори 2017
година на подрачјето на Општинска
изборна комисија - Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
определување висината на надоместокот
и начинот на исплата на изборните органи
ангажирани при Локалните избори 2017
година на подрачјето на Општинска
изборна комисија - Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7762/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
430.
Врз основа на член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02), член 19 став 2 и
член 88 став 4 од Изборниот законик
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13,
34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,
99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17) 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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за определување висината на
надоместокот и начинот на исплата на
изборните органи ангажирани при
Локалните избори 2017 година на
подрачјето на Општинска изборна
комисија - Струмица
Член 1
Надоместокот
за
извршената
работа во изборниот процес за локалните
избори 2017 година на подрачјето на ОИК
Струмица
се
определува
согласно
Правилникот
за
критериумите
за
определување
на
надоместок
на
членовите на изборните органи и
изборната
администрација
за
спроведување на Локалните избори 2017
година за избор на членови на советите на
општините и советот на Градот Скопје и за
избор на градоначалници на општините и
градоначалник на Градот Скопје, донесен
од Државната изборна комисија
на
Република Македонија број 08-2786/1 од
14.11.2017 година, и Упатството за начин
на реализација на надоместокот на
членовите на изборните органи и
изборната
администрација
за
спроведување на Локалните избори 2017
година за членови на советите на
општините и советот на Градот Скопје и за
градоначалници на општините и за
градоначалник на Градот Скопје, донесен
од Државната изборна комисија, број 082787/1 од 14.11.2017 година .
Член 2
Согласно член 2 од Правилникот,
на подрачјето на ОИК Струмица, право на
надоместок за извршена работа во
подготовката
и
спроведувањето
на
Локланите избори 2017 година имаат:
- Претседателот,
заменик
претседателот,
членовите,
замениците

31

31

32
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членови,
секретарот
и
заменик
секретарот на Општинската изборна
комисија Струмица;
Претседателите,
замениците
претседатели,
членовите
и
замениците членови на 83 избирачки
одбори на подрачјето на ОИК
Струмица.
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

бр. 20

Член 3
Согласно член 16 и член 22 од
Правилникот, за ангажманот од 07.08 до
15.10.2017 година, на членовите на
Општинската изборна комисија Струмица,
се определува следниот надоместок:
Бр. на
ангажирани
лица
1
1
1
4
4
1

Функција
Претседател на ОИК
Заменик – претседател на ОИК
Секретар на ОИК
Член на ОИК
Заменик член на ОИК
Заменик секретар на ОИК
Вкупно:

11.12.2017 год.

Износ на
надомест за
едно лица
50.000
45.000
45.000
40.000
30.000
33.750

Вкупно
50.000
45.000
45.000
160.000
120.000
33.750
453.750

Член 4
Согласно член 24 и 25 од Правилникот, на претседателите, заменик претседателите,
членовите и заменик членовите на избирачките одбори на подрачјето на ОИК Струмица, се
определува надоместок и тоа:
1. На претседателите, замениците претседатели, членовите и нивните заменици, за
спроведување на гласањето на 15 октомври 2017 година им се определува надомест:

Функција
Претседател
Заменик
претседател
Член
Заменик член

Број на ангажирани
лица за еден ИО
28

Надомест за едно
ангажирано лице
3000

55

2500

137.500

2000
2000

344.000
494.000
1.059.500

172
247
Вкупно:

Вкупен износ
84.000

2. На претседателите, замениците претседатели, членовите и нивните заменици, кои
на 14 октомври 2017 година спроведоа гласање на болни и немоќни лица и на 15 октомври
2017 година спроведоа гласање на избирачките места, се определува надомест:

Претседател
Заменик
претседател
Член

54

1500

Надомест
за за
гласање на
15
октомври
за едно
лице
3000

27
156

1250
1000

2500
2000

3750
3000

101.250
468.000

Заменик член

81

1000

2000

3000
Вкупно:

243.000
1.055.250

Функција

Број на
ангажирани
лица за
еден ИО

Надомест за
гласање болни и
немоќни на 14
октомври за едно
лице

Вкупно
за едно
лице

Вкупен
износ

4500

243.000

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр.

5

3. На избирачкиот одбор 1735, кој на 14 октомври спроведе гласање во затвор и
гласање на болни и немоќни лица, на 15 октомври 2017 година гласање на избирачкото
место 1735 и на 28 октомври 2017 година повторно спроведување на гласање во затвор
Струмица, се определува надомест:

15
октомври
ИМ

За 28
октомври
- затвор

Вкупно за
едно
лице

Вкупен
износ

1

За 14
октомври
- затвор и
гласање
на болни
1500

3000

1500

6000

6.000

1

1250

2500

1250

5000

5.000

4
4

1000
1000

2000
2000

1000
1000

4000
4000

16.000
16.000
43.000

Број на
анг. лица
за еден
ИО

Функција
Претседател
Заменик
претседател
Член
Заменик член
Вкупно:
Рекапитулар:
Рб.
1.
2.

Опис
Надоместок на ОИК Струмица
Надоместок на избирачки одбори на подрачјето на
ОИК Струмица
Вкупно:

Член 5
Надоместокот на Општинската
изборна комисија - Струмица во износ од
453.750,00 денари и на избирачките
одбори во износ од 2.157.750,00 денари
или вкупно 2.611.500,00 денари, се
исплаќаат поединечно на секој член на
изборниот орган, според ангажираноста во
Избирачкиот одбор
утврдена согласно
член 4 точка 1, 2 и 3 од оваа Одлука на
поединечно доставена
трансакциска
сметка, во согласност со оваа Одлука,
Правилникот, Упатството на Државната
изборна комисија и позитивните законски
прописи.
Член 6
Средствата
за исплата на
надоместокот се обезбедуваат од Буџетот
на општина Струмица и се трансферираат
на посебна наменска сметка, отворена во
рамките на трезорската сметка за
спроведување на локалните избори во
2017 година, односно на посебна сметка
во разделот на општината и со нив
располага ОИК Струмица, во согласност
со оваа Одлука.
Член 7
Се
задолжува
Општинската
изборна комисија – Струмица, да
обезбеди
поединечни
трансакциони
сметки на сите ангажирани учесници во
подготовката
и
спроведувањето
на
Локалните
избори
2017
година
и
поединечно во соработка со Одделението
за сметководство и плаќања при Општина
Струмица, да им ги трансферира

Износ денари
453.750,00
2.157.750,00
2.611.500,00

определените средства согласно
оваа
Одлука, Правилникот и Упатството на
Државната изборна комисија, на начин
пропишан за трезорското работење.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7762/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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
определување и исплата на надоместокот
за изборните трошоци на организаторите
на изборната кампања за Локалните
избори 2017 година во општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
определување и исплата на надоместокот
за изборните трошоци на организаторите
на изборната кампања за Локалните

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

11.12.2017 год.

избори 2017 година во општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 07.12.2017 година,
донесе

Бр.09-7763/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

О д л у к а
за определување и исплата на
надоместокот за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања
за Локалните избори 2017 година во
општина Струмица

431.
Врз основа на член 86 од
Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15,
35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и
125/17) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Р.б.
1.
2.
3.
4.

Назив на партија-коалиција
Коалиција предводена од СДСМ за
избор на Грaдоначалник
Коалиција предводена од СДСМ за
избор на членови на Совет
Коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ за избор на Грaдоначалник
Коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ за избор на членови на Совет

Член 2
Средствата од член 1 став 1 во
табелата под реден број 1 и 2 за
Коалиција предводена од СДСМ за избор
на Грaдоначалник и избор на членови на
Совет, во вкупен износ од 550.620,00
денари да се исплатат на на жиро сметка
300000004125834 – Комерцијална банка,
на организаторот на изборната кампања –
Социјалдемократски сојуз на Македонија СДСМ, Нова Социјалдемократска партија
– НСДП, Либерално Демократска Партија
– ЛДП, Демократски сојуз на Власите од
Македонија – ДСВМ, Нова Алтернатива –
НА, Партија на обединети пензионери и
граѓани на Македонија – ПОПГМ,
Социјалдемократска
унија
–
СДУ,
Либерална партија на Македонија – ЛП,
Демократски сојуз – ДС, Српска напредна
странка
во
Македонија
–
СНСМ,
Демократска обнова на Македонија –
ДОМ, Партија за целосна еманципација на
Ромите – ПЦЕР, Политичка партија
Достоинство – ППД, Партија за економски
промени – "ПЕП 21", Алијанса за
позитивна Македонија – АПМ, Партија за
Европска Иднина – ПЕИ, Партија за
движење на Турците во Македонија – ПДТ,
Српска Странка во Македонија – ССМ,

Член 1
Со оваа Одлука се определува
надоместокот за изборните трошоци кои
треба да се исплатат на организаторите
на изборната кампања за Локалните
избори 2017 година во општина Струмица,
според усвоените гласови и тоа за:
Добиени
гласови

Надомест
по глас

Вкупно

18.502

15,00

277.530,00

18.206

15,00

273.090,00

11.751

15,00

176.265,00

11.760

15,00

176.400,00

Вкупно:

903.285,00

Демократска партија на Ромите – ДПР,
Обединета партија за еднаквост на
Ромите – ОПЕР, Обединети за Македонија
– ОМ, МОРО Работничка Партија.
Член 3
Средствата од член 1 став 1 во
табелата под реден број 3 за Коалиција
предводена од ВМРО - ДПМНЕ за избор
на Грaдоначалник, во износ од 176.265,00
денари да се исплатат на жиро сметка
210072304860187 – НЛБ Банка АД Скопје,
на организаторот на изборната кампања:
ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО – Демократска
партија
за
македонско
национално
единство), Социјалистичка партија на
Македонија, Демократска Партија на
Србите во Македонија, Граѓанска опција за
Македонија-ГРОМ, Сојуз на Ромите од
Македонија, Партија на Правдата, Странка
на демократска акција на Македонија,
Партија на Власите од Македонија,
Работничко Земјоделска Партија на
Република Македонија, Нова Либерална
Партија, Партија на обединети демократи
на Македонија, Македонска Алијанса,
Демократска Партија на Турците на
Македонија,
ВМРО-ДП
(ВМРОДемократска партија) , Македонска Акција
(МААК), Демократски сили на Ромите,

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

Роми Обединети од Македонија, Движење
за национално единство на Турците,Сојуз
на Титови леви сили.
Член 4
Средствата од член 1 став 1 во
табелата под реден број 4 за Коалиција
предводена од ВМРО - ДПМНЕ за избор
на членови на Совет, во
износ од
176.400,00 денари да се исплатат жиро
сметка 210072304350161 – НЛБ Банка АД
Скопје, на организаторот на изборната
кампања – ВМРО - ДПМНЕ (ВМРО –
Демократска партија за македонско
национално единство), Социјалистичка
партија на Македонија, Демократска
Партија на Србите во Македонија,
Граѓанска опција за Македонија-ГРОМ,
Сојуз на Ромите од Македонија, Партија
на Правдата,Странка на демократска
акција на Македонија, Партија на Власите
од Македонија, Работничко Земјоделска
Партија на Република Македонија, Нова
Либерална Партија, Партија на обединети
демократи на Македонија, Македонска
Алијанса, Демократска Партија на Турците
на
Македонија,
ВМРО-ДП
(ВМРОДемократска партија), Македонска Акција
(МААК), Демократски сили на Ромите,
Роми Обединети од Македонија, Сојуз на
Титови леви сили.
Член 5
Надоместокот од член 1 на оваа
Одлука ќе се исплати од Буџетот на
општина Струмица во согласност со
Изборниот законик.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во “Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7763/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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 доделување
парична помош на Љупчо Симевски од
Струмица
Се објавува Одлуката за доделување
парична помош на Љупчо Симевски од
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 07.12.2017 година.
Бр.09-7764/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
432.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за доделување парична помош на
Љупчо Симевски од Струмица
Член 1
На Љупчо Симевски од Струмица,
му се доделува парична помош во нето
износ од 50.000,00 денари, како помош за
санирање на штета настаната од пожар во
семејниот стан на ул.„Васил Сурчев“ бр.
3-3/4 во Струмица .
Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2017 година и да се
трансферираат на Љупчо Симевски од
Струмица, на негова трансакциска сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7764/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина

Стр. 8
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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 доделување
парична помош на Димитар Алачки од
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Димитар
Алачки од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

бр. 20

11.12.2017 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), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
определување на имиња на улици на
подрачјето на град Струмица

Бр.09-7765/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

Се
објавува
Одлуката
за
определување на имиња на улици на
подрачјето на град Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

433.
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 07.12.2017 година,
донесе

Бр.09-7766/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

Одлука
за доделување парична помош на
Димитар Алачки од Струмица
Член 1
На Димитар Алачки од Струмица,
му се доделува парична помош во нето
износ од 50.000,00 денари, како помош за
санирање на штета настаната од пожар во
семејната куќа на ул.„Панче Пешев“ бр. 7,
во Струмица .

434.
Врз основа на член 4 од Законот за
определување на имиња на улици,
плоштади,
мостови
и
на
други
инфраструктурни
објекти
(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.
66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и
147/15), 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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за определување на имиња на улици на
подрачјето на град Струмица

Член 2
Доделените парични средства да
се издвојат од Буџетот на општина
Струмица за 2017 година и да се
трансферираат на Димитар Алачки од
Струмица, на негова трансакциска сметка.

Член 1
Со
оваа
Одлука
се
врши
определување на имиња на улици во град
Струмица.

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

Во Генералниот урбанистички план
на град Струмица се врши следното
определување на имиња на улици:
− На улицата од точка 5012 до 5029, со
технички број „2“, се определува името
„Стојан Ѓорѓиев“;
− На улицата од точка 5046 до 5047, со
технички број „7“, се определува името
„Добромир Хрис“;
− На улицата од точка 5037 до 5032, со
технички број „12“, се определува името

Бр.08-7765/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………

Член 2

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

„Александар Думов“;
− На улицата од точка 5044 до 5038, со
технички број „13a“, се определува името
„Алеко Протогеров“;
− На улицата од точка 5036 до 5034, со
технички број „14“, се определува името
„Манол Пандевски“;
− На улицата од точка 5041 до 5042, со
технички број „19“, се определува името
„Уфе Елеман Јесен“.
Член 3
Во
Урбанистички
план
вон
населено
место
(повеќенаменска
индустриска зона КО Сачево и КО Градско
Балдовци)
се
врши
следното
определување на имиња на улица:
- На улицата (дел од локален пат)
од точка 5055-1 до 5055-2, се определува
името „Димитар Галев“.
Член 4
Донесената Одлука да се достави
до Централниот регистар на Република
Македонија за доделување на матичен
број на новоименуваните улици и упис на
податоците во електронскиот регистар.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7766/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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 избор на
член на Советот на општина Струмица кој
ќе учествува во процесот на одлучување
за прашања на конфликт на интереси на
Градоначалникот на општина Струмица
Се објавува Одлуката за избор на
член на Советот на општина Струмица кој
ќе учествува во процесот на одлучување
за прашања на конфликт на интереси на
Градоначалникот на општина Струмица,

стр.
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донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7767/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Стрмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
435.
Врз основа на член 53 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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за избор на член на Советот на општина
Струмица кој ќе учествува во процесот
на одлучување за прашања на
конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица
Член 1
Во случаите на конфликт на
интереси, согласно член 53 од Законот за
локалната
самоуправа,
во
кои
Градоначалникот на општина Струмица
Коста Јаневски, не може да учествува во
процесот на одлучување за прашања во
кои тој или неговиот брачен другар, деца
или роднини до втор степен странична
линија има финансиски или друг личен
интерес, се избира членот на Советот на
општина Струмица Ацо Ѓоргиев.
Член 2
Изборот на членот на Советот во
случаите на конфликт на интереси на
градоначалникот, се изврши на начин на
кој се избира претседателот на Советот на
Општината.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7767/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

Стр. 10

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), 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. 6696/1 КО
Вељуса
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
6696/1 КО Вељуса, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7768/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
436.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 6696/1 КО
Вељуса
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
проширување
на
плански
опфат
и
вклопување
на
бесправниот објект, помошен објект гаража, кој се наоѓа на КП бр. 6696/1 КО

бр. 20

11.12.2017 год.

Вељуса, во сопственост на лицето Васе
Грендов.
Објектот на КП бр. 6696/1 КО
Вељуса, се наоѓа вон опфат на
урбанистички
план,
на
земјиште
сопственост на лицето Васе Грендов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7768/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 7689/1 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7689/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7769/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
437.
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

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7689/1 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. 7689/1 КО Струмица, во
сопственост на лицето Рамчо Мутов.
Објектот на КП бр. 7689/1 КО
Струмица, со еден дел се наоѓа вон опфат
на урбанистички план, 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.08-7769/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 7953/2 КО
Струмица (УП бр. 20-4981)
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4981),
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7770/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
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438.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7953/2 КО
Струмица (УП бр. 20-4981)
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. 7953/2 КО Струмица, во
сопственост на лицето Јован Ангелов.
Објектот на КП бр. 7953/2 КО
Струмица, со еден дел се наоѓа вон опфат
на урбанистички план, 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.08-7770/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 12

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. 7953/2 КО
Струмица (УП бр. 20-4980)
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4980),
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7771/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
439.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7953/2 КО
Струмица (УП бр. 20-4980)
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. 7953/2 КО Струмица, во
сопственост на лицето Мито Партинов.
Објектот на КП бр. 7953/2 КО
Струмица, со еден дел се наоѓа вон опфат
на урбанистички план, на земјиште
сопственост на Република Македонија.

бр. 20

11.12.2017 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7771/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 3220 КО
Вељуса
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
3220 КО Вељуса, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7772/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
440.
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 07.12.2017 година,
донесе

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3220 КО
Вељуса
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. 3220 КО Вељуса, во
сопственост на лицето Панче Занев.
Објектот на КП бр. 3220 КО
Вељуса, се наоѓа вон опфат на
урбанистички
план,
на
земјиште
сопственост на лицето Панче Занев.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7772/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 761 КО Баница
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
761 КО Баница, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 07.12.2017 година.
Бр.09-7773/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

стр.

13

441.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 761 КО Баница
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. 761 КО Баница, во
сопственост на лицето Дана Трајкова.
Објектот на КП бр. 761 КО Баница,
се наоѓа вон опфат на урбанистички план,
на земјиште сопственост на лицето Дана
Трајкова.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7773/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 1827/1, 1828 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 1827/1, 1828 КО
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 07.12.2017 година.
Бр.09-7774/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
442.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 1827/1, 1828 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, училишна зграда, кој
се наоѓа на КП бр. 1827/1, 1828 КО
Струмица во сопственост на ОМУ Боро
Џони.
Според ДУП за блок бр. 21,
објектот на КП бр. 1827/1, 1828 КО
Струмица, се наоѓа на земјиште со намена
заштитно детско игралиште, на земјиште
сопственост на Република Македонија.

бр. 20

11.12.2017 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7774/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 2287 КО
Банско
за
Се
објавува
Одлуката
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
2287 КО Банско, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7775/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
443.
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 07.12.2017 година,
донесе

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2287 КО
Банско
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. 2287 КО Банско, во
сопственост на лицето Неделка Ѓоргиева.
Објектот на КП бр. 2287 КО Банско,
се наоѓа вон опфат на урбанистички план,
на земјиште сопственост на лицето
Неделка Ѓоргиева.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7775/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 3449 и 4958 КО Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 3449 и 4958 КО
Куклиш, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 07.12.2017 година.
Бр.09-7776/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................

стр.

15

444.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 3449 и 4958 КО Куклиш
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. 3449 и 4958 КО Куклиш во
сопственост на лицето Кољо Хаџиевски.
Според УП за село Куклиш,
објектот на КП бр. 3449 и 4958 КО Куклиш,
се наоѓа на земјиште со намена
терцијални дејности и мало стопанство, на
земјиште сопственост на Кољо Хаџиевски
и Милушев Ѓорѓе (КП бр. 3449) и Нетка
Ристовска (КП бр. 4958).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7776/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 16

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. 1175 КО
Градско Балдовци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1175 КО Градско Балдовци, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7777/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
445.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1175 КО
Градско Балдовци
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. 1175 КО Градско
Балдовци, во сопственост на лицето
Зоран Коцев.
Објектот на КП бр. 1175 КО
Градско Балдовци, се наоѓа вон опфат на
урбанистички
план,
на
земјиште
сопственост на лицето Атанас Коцев.

бр. 20

11.12.2017 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7777/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 2648 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2648 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7778/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски
.......................................

446.
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 07.12.2017 година,
донесе

11.12.2017 год.

бр. 20

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. 2648 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. 2648 КО Банско во
сопственост на лицето Кољо Петров.
Според УП за село Банско,
објектот на КП бр. 2648 КО Банско, се
наоѓа на земјиште со намена Б5-хотелски
комплекси, на земјиште сопственост на
лицето Кољо Петров и Блажо Петров.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7778/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 32, 39/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 32, 39/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7779/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

стр.
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447.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 32, 39/1 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. 32, 39/1 КО Струмица во
сопственост на лицето Киро Тушевски.
Според ДУП на Струмица блок бр.
41, објектот на КП бр. 32, 39/1 КО
Струмица, се наоѓа на земјиште со
евидентирани безправни објекти и со дел
навлегува во заштитно зеленило Д2, 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.08-7779/ Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 18

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 4893/2 КО Куклиш
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 4893/2 КО Куклиш,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7780/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
448.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 4893/2 КО Куклиш
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
наоѓат на КП бр. 4893/2 КО Куклиш во
сопственост на лицето Џоко Појразов.
Според УП за село Куклиш,
објектот на КП бр. 4893/2 КО Куклиш, се
наоѓа на земјиште со намена терцијални
дејности и мало стопанство, на земјиште
сопственост на лицето Џоко Појразов.

бр. 20

11.12.2017 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7780/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 1019 КО Баница
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 1019 КО Баница,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7781/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
449.
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 07.12.2017 година,
донесе

11.12.2017 год.

бр. 20

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. 1019 КО Баница
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
наоѓат на КП бр. 1019 КО Баница во
сопственост на лицето Томчо Митев.
Според УП за село Баница,
објектот на КП бр. 1019 КО Баница, се
наоѓа на земјиште со намена сакрални
објекти, на земјиште сопственост на
лицето Митев Стојан Томчо.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7781/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 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, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7782/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
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450.
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 07.12.2017 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
вкопување
на
бесправниот објект, помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 7895/1 Ко Струмица, во
сопственост на лицето Васил Комаров.
Објектот на КП бр. 7895/1 КО
Струмица, се наоѓа вон опфат на
урбанистички
план,
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.08-7782/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Стр. 20

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 07.12.2017 година.
Бр.09-7783/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
451.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
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
вкопување
на
бесправниот објект, помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во
сопственост
на
лицето
Македонка
Пандева.
Објектот на КП бр. 7898/1 КО
Струмица, се наоѓа вон опфат на
урбанистички
план,
на
земјиште
сопственост на Република Македонија.

бр. 20

11.12.2017 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7783/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 2681/2 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2681/2 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7784/2
11.12.2017 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

..................................
452.
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 07.12.2017 година,
донесе

11.12.2017 год.

бр. 20
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Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 2681/2 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. 2681/2 КО Банско во
сопственост на лицето Ристо Кузманов.
Според УП за село Банско,
објектот на КП бр. 2681/2 КО Банско, се
наоѓа на земјиште со намена Б5-хотелски
комплекси, на земјиште сопственост на
лицето Ристо Кузманов.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7784/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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. 7668/2 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 7668/2 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7785/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
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453.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7668/2 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко - планска
документација
за
усогласување
на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, помошен објект, кој се
наоѓа на КП бр. 7668/2 КО Струмица во
сопственост на лицето Екатерина Гошева.
Според ГУП на град Струмица,
објектот на КП бр. 7668/2 КО Струмица, се
наоѓа на земјиште со намена Д-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.08-7785/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………….........
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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 усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 553 и дел на КП бр.
1372 КО Сачево, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7786/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
454.
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 07.12.2017 година,
донесе
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево
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. 553 и дел на КП бр. 1372
КО Сачево, во сопственост на лицето
Ване Крстев. Според ГУП
на
град
Струмица, објектот на КП бр. 553 и дел на
КП бр. 1372 КО Сачево, се наоѓа во зона
со намена верски објекти - црква, а со дел
и на инфраструктура, на земјиште
сопственост на Република Македонија.

бр. 20

11.12.2017 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7786/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2017 година
Програмата
за
Се
објавува
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2017 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7787/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
455.
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
07.12.2017 година, донесе
Програма
за 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“

11.12.2017 год.

бр. 20
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бр. 21/16, 7/17 и 8/17), се врши следното
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дополнување:

Во глава
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден
број 38 се додава:
Р.б.

39

Објект
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за
дел од Блок 21 (блок 12 УЕ2, по ГУП за град Струмица, со
плански опфат со следните граници:
- од западна страна со бул.„Балканска“,
- од северна страна со ул.„Дрварска“,
- од источна страна со ул.„Цар Самоил“, и
- од јужна страна со ул.„Широк Дол“.

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-7787/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за
разрешување на членови во Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување на членови во Управниот
одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7788/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
456.
Врз основа на член 17 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 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

Износ денари

Самофинансирање

и 1/15), Советот на општина Струмица на
седницата одржана на 07.12.2017 година,
донесе
Решение
за разрешување на членови во
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица
1. Од
должноста
членови
во
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица,
на
нивно
барање,
се
разрешуваат:
- Ристо Ангелов, и
- Љупка Цикарска.
2. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7788/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
07.12.2017 год.
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 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 Решението за
разрешување и избор на членови на
Советот на општина Струмица за учество
во работата на Комисијата за издавање на
деловен простор под закуп
Се
објавува
Решението
за
разрешување и избор на членови на
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Советот на општина Струмица за учество
во работата на Комисијата за издавање на
деловен простор под закуп, донесено на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7789/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
457.
Врз основа на 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) и член 7 став 3 од
Правилникот за условите и начинот за
издавање под закуп на деловен простор
во сопственост на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 22/07), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 07.12.2017
година, донесе
Решение
за разрешување и избор на членови на
Советот на општина Струмица за
учество во работата на Комисијата за
издавање на деловен простор под
закуп
1. Од Комисијата за издавање на
деловен простор под закуп, поради истек
на мандатот, се разрешуваат членовите:
Зоран Пакетов, Катерина Кузмановска и
Борче Хаџиев.
2.За учество во работата на
Комисијата за издавање на деловен
простор под закуп се избираат членовите:
- Митко Бонев
- Нада Бајрактарова, и
- Ели Панова
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7789/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

бр. 20

11.12.2017 год.

и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Локалниот економско - социјален совет на
Општина Струмица
Се
објавува
Решението
за
разрешување и именување членови во
Локалниот економско - социјален совет на
на
Општина
Струмица,
донесено
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7790/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
458.
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 07.12.2017 година,
донесе
Решение
за разрешување и именување членови
во Локалниот економско - социјален
совет на Општина Струмица
1. Од членови во Локалниот
економско - социјален совет на Општина
Струмица
се
разрешуваат:
Наташа
Иванова и Борче Василевски.
2. За членови во Локалниот
економско - социјален совет на Општина
Струмица се именуваат:
- Снежанка Тасева, и
- Митко Дрвошанов
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7790/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………..
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

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 на
Општинската изборна комисија - Струмица
за организација и спроведување на
Локалните избори 2017 година, за
периодот август - октомври 2017 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
Општинската изборна комисија - Струмица
за организација и спроведување на
Локалните избори 2017 година, за
периодот август - октомври 2017 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7791/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
459.
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 07.12.2017 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Извештајот за
работата на Општинската изборна
комисија - Струмица за организација и
спроведување на Локалните избори
2017 година, за периодот август октомври 2017 година
1. Се усвојува на Извештајот за работата
на Општинската изборна комисија Струмица
за
организација
и
спроведување на Локалните избори
2017 година, за периодот август октомври 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7791/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………….
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1

стр.

25

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 Измените и дополнувањата
на Годишниот план за вработување за
2017 година во општинската
администрација на Општина Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Измените и дополнувањата
на Годишниот план за вработување за
2017
година
во
општинската
администрација на Општина Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7756/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
460.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 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 07.12.2017 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Измените и
дополнувањата на Годишниот план за
вработување за 2017 година во
општинската администрација на
Општина Струмица
1. Се дава согласност на Измените и
доплнувањата на Годишниот план за
вработување за 2017 година во
општинската
администрација
на
Општина Струмица, бр. 29-1976/7 од
30.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-7756/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………..

Стр. 26

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

11.12.2017 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), 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 Програмата за развој на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за работа со
финансов план за 2018 година на
Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Програмата за развој на
Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7792/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
461.
Врз основа на член 14 став 2 од
Законот за библиотеките („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08,
116/10, 51/11, 88/15, 152/15 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 07.12.2017 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Програмата за развој
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за
2018 година
1.Се усвојува Програмата за развој
на Локалната установа библиотека „Благој
Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година,
предложена од страна на Управниот одбор
со Одлука бр. 02-203/2 од 30.11.2017
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-7792/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………...........

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Програмата за работа со
финансов план за 2018 година на
Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7793/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
462.
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 07.12.2017 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Програмата за работа
со финансов план за 2018 година на
Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица
1. Се усвојува Програмата за работа со
финансов план за 2018 година на
Општинската установа Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ Струмица,
предложена од страна на Управниот
одбор со Одлука бр. 02-100/1 од
29.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-7793/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр.
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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

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 Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Никола
Вапцаров” Струмица во учебната
2017/2018 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Сандо
Масев” Струмица во учебната 2017/2018
година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Никола
Вапцаров”
Струмица
во
учебната
2017/2018 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 07.12.2017 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Сандо
Масев” Струмица во учебната 2017/2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
07.12.2017 година.

Бр.09-7794/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

Општина Струмица
Бр.09-7795/2
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................

463.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе

464.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Никола
Вапцаров” Струмица во учебната
2017/2018 година

З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Сандо
Масев” Струмица во учебната 2017/2018
година

1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Никола Вапцаров” Струмица во учебната
2017/2018 година, бр. 03-697/1 од
15.11.2017 година.

1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Сандо Масев” Струмица во учебната
2017/2018 година, бр. 03-522/13 од
30.11.2017 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. 08-7794/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

Бр. 08-7795/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

Стр. 28

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

11.12.2017 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), 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 Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Видое
Подгорец” Струмица во учебната
2017/2018 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Маршал
Тито” Струмица во учебната 2017/2018
година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Видое
Подгорец”
Струмица
во
учебната
2017/2018 година, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 07.12.2017 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Маршал
Тито” Струмица во учебната 2017/2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
07.12.2017 година.

Бр.09-7796/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
465.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе

Општина Струмица
Бр.09-7797/2
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Видое
Подгорец” Струмица во учебната
2017/2018 година
1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Видое Подгорец” Струмица во учебната
2017/2018 година, бр. 01-572/1 од
13.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-7796/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………….

466.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Маршал
Тито” Струмица во учебната 2017/2018
година
1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Маршал Тито” Струмица во учебната
2017/2018 година, бр. 01-665/1 од
17.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-7797/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр.

29

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 Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Даме Груев”
Куклиш во учебната 2017/2018 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Маршал
Тито” Муртино во учебната 2017/2018
година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Даме Груев”
Куклиш во учебната 2017/2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7798/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Маршал
Тито” Муртино во учебната 2017/2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
07.12.2017 година.

467.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе

Општина Струмица
Бр.09-7799/2
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
468.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Даме
Груев” Куклиш во учебната 2017/2018
година

З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Маршал
Тито” Муртино во учебната 2017/2018
година

1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Даме Груев” Куклиш во учебната
2017/2018 година.

1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Маршал Тито” Муртино во учебната
2017/2018 година, бр. 02-435/6 од
10.11.2017 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. 08-7798/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….

Бр. 08-7799/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………

Стр. 30

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

11.12.2017 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), 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 Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Гоце Делчев”
Вељуса во учебната 2017/2018 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Св. Кирил и
Методиј” Дабиле во учебната 2017/2018
година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Гоце Делчев”
Вељуса во учебната 2017/2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.
Бр.09-7800/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................................
469.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Гоце
Делчев” Вељуса во учебната 2017/2018
година
1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Гоце Делчев” Вељуса во учебната
2017/2018 година, бр. 01-156/3 од
23.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-7800/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………………..

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Св. Кирил и
Методиј” Дабиле во учебната 2017/2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
07.12.2017 година.
Општина Струмица
Бр.09-7801/2
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
470.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Св. Кирил
и Методиј” Дабиле во учебната
2017/2018 година
1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната
2017/2018 година, бр. 01-365/2 од
31.10.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-7801/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
…………………………………

11.12.2017 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр.

31

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 Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Герас Цунев”
Просениково во учебната 2017/2018
година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
период I - IX месец 2017 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Герас Цунев”
Просениково во учебната 2017/2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
07.12.2017 година.
Бр.09-7802/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
471.
Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 29 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 07.12.2017 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Анексот на годишната
програма за работа на ООУ „Герас
Цунев” Просениково во учебната
2017/2018 година
1. Се усвојува Анексот на
годишната програма за работа на ООУ
„Герас Цунев” Просениково во учебната
2017/2018 година, бр. 03-451/2 од
22.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр. 08-7802/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работењето
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за
период I - IX месец 2017 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Општина Струмица
Бр.09-7803/2
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
472.
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 07.12.2017 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за период I - IX месец 2017
година
1. Се дава согласност на
Извештајот за работа на ЈПEД „Струмица Гас“ Струмица за период I - IХ месец 2017
година, усвоен од Управниот одбор со
Одлука бр. 02-414/3 од 29.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица“.
Бр.08-7803/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………

Стр. 32

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), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПEД „Струмица Гас“Струмица за 2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПEД „Струмица Гас“Струмица за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.
Бр.09-7804/2
Општина Струмица
11.12.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

бр. 20

11.12.2017 год.

473.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеја 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 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 07.12.2017 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПEД
„Струмица - Гас“Струмица за 2018
година
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување на ЈПЕД
„Струмица - Гас“ Струмица за 2018 година,
бр. 01-410/1 од 28.11.2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица“.
Бр.08-7804/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

__________________________________________________________________
_______________________________

