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195.
Врз основа на член 123 став 10 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18) и
член 39 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и
8/18), Градоначалникот на општина
Струмица донесе
Одлука
за избор на директор на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица
Член 1
За директор на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица се избира Васил Бубев,
дипломиран
професор
по
физичка
култура.
Член 2
Директорот се избира со мандат
од 4 (четири) години.
Член 3
Ова Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 09-6745/2
Општина Струмица
14.08.2017 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................................

196.
Врз основа на член 84 од Законот
за општата управна постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
124/15 и 65/18), ја извршувам следната
достава преку
Јавна објава
Општина Струмица го повикува
НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА во
рок од 1 (еден) ден, да се јави во
просториите на Општина Струмица, да го
подигне Решението со Ип 1 бр. 26-589 од
14.08.2018
година,
донесено
од
Овластениот градежен инспектор.
Општина
Струмица,
преку
Овластениот градежен инспектор, со
горенаведеното Решение, му налага на
непознатиот имател на градба во рок од 3
(три) дена од приемот на Решението сам
да ги отстрани градбите - две помошни
градби во функција на објект кои се
изведени на КП 6512/1 во КО Струмица со
димензии во основа 4х3м и 1,5х1,5м без
решение за изведување градба опишана
во член 73 став (1) алинеа 13 од Законот
за градење и градба- ограда изведена на
КП 6511 во КО Струмица со вкупна
должина од 18м без решение за
изведување градба опишана во член 73
став (1) алинеа 9 од Законот за градење.
Парцелата КП 6512/1 е сопственост на
Република
Македонија
утврдено
со
Имотен лист 13603 за КО Струмица и

14

15

15

16

17

24.08.2018 год.

бр. 11

парцелата КП 6511 е сопственост на
Република
Македонија
утврдено
со
Имотен лист 5622 за КО Струмица.
Доколку непознатиот инвеститор
не го подигне Решението, оваа Јавна
објава се смета за уредна достава на
Решението со Ип 1 бр. 26-589 од
14.08.2018 година и сите негативните
последици кои можат да настанат од
истата ги сноси самата странка.
Бр.03-6778/2
Општина Струмица
16.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
определување на места за истакнување
плакати за Референдум - 2018 година
во Општина Струмица
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седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе:
Одлука
за определување на места за
истакнување плакати за Референдум
- 2018 година во Општина Струмица
Член 1
За истакнување
плакати
за
Референдум
во 2018 година за
консултирање на граѓаните на целата
територија на Република Македонија што
е закажан за 30 септември 2018 година, во
Општина Срумица, се
определуваат
следните места:
−
−

−

На раскрсницата на бул. Гоце
Делчев“ со ул. “Балканска” ;
На ул. „Ленинова” на просторот
од Дом на пензионерите до
раскрсницата со ул. „Цветан
Димов”.
На ул. „Климент Охридски” од
пресекот со ул. „Братство
Единство”
до
зградата на
новата автобуска станица”.

Член 2
Плакати во населените места
можат да се поставуваат на објектите во
сопственост на Општина Струмица.

Се
објавува
Одлуката
за
определување на места за истакнување
плакати за Референдум - 2018 година
во Општина Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 23.08.2018 година.

Член 3
Плакати можат да се истакнуваат и
на станбени и други приватни објекти со
претходна согласност од сопственикот на
објектот, како со закуп на простор на
рекламни паноа и билборди согласно
Изборниот законик.

Бр.09-6962/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

Член 4
Не е дозволено истакнување на
плакати од кампањата на објекти, каде
што се наоѓа гласачкото место, или
просторијата каде што се спроведува
гласањето.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”

197.
Врз основа на член 78 и 78-а 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,
125/17, 35/18, 99/18 и 140/18) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на

Бр.08-6962/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
......................................
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:

претприемачите кои имаат иницијативи за
основање на нови компании
кои ќе
придонесат за индустриски иновации и
развој на претприемаштвото. Воедно ќе се
дава подршка и на постојните иновативни
мали и средни претпријатија кои сакаат
да имплементираат иновативни решенија
во нивните процеси
на произвотство,
управување или маркетинг.

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за вклучување на Општина
Струмица, во основање на Бизнис
иновациски центар (БИЦ) во Струмица

Член 3

Се објавува Одлуката за давање
согласност за вклучување на Општина
Струмица
во основање на Бизнис
иновациски центар (БИЦ) во Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 23.08.2018
година.
Бр.09-6963/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
198.
Врз основа на член 22 став 1 точка
3 и член 36 од Законот за локална
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ број 5/02), како и
член 14 став 1 точка 3 и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе:
Одлука
за давање согласност за вклучување
на Општина Струмица во основање на
Бизнис иновациски центар (БИЦ) во
Струмица
Член 1
Се дaва согласност за вклучување
на Општина Струмица во основање на
Бизнис иновациски центар (БИЦ)
во
Струмица.
Член 2
Целта на Бизнис иновацискиот
центар во Струмица е да нуди подршка
за нови претприемачи и нови компании во
сите фази на нивното креирање и
консолидација, како
и подршка на

Бизнис иновацискиот ценар
во
Струмица, се формира како непрофитна
асоцијација во чиј состав влегуваат: три
компании од реалниот сектор со 78%
учество (ДПТУ „Авто гас КК Компани“ (АГ
Консалтинг) – Струмица, ДПТУ „Атлантис“
Струмица и ДПТУ „Нипром“ Струмица),
21% учество - Општина Струмица, и 1%
учество НОВУС - НВО сектор, како и
дополнително
вклучување
на
сите
образовни институции во Република
Македонија како стратешки партнери.
Член 4
Вклучувањето
на
Oпштина
Струмица
во Бизнис иновацискиот
центар (БИЦ) во Струмица, со 21%
учество во основачкиот дел, се состои од
времено обезбедување простории за
работа на Ценарот во објект бр 4 во
поранешна
касарна
во
Струмица,
запишана во имотен лист бр 16102 со
2
површина од 356 м во приземје на КП бр.
7074/23, ГП 36-13, УБ 36, КО Струмица,
како и именување на едно лице во
Управниот одбор на Бизнис иновативниот
центар во Струмица, за претставник од
Општина Струмица.
Член 5
Се овластува Градоначалникот на
општина Струмица, да ги преземе
потребните дејства за вклучување на
Општина Струмица
во основањето и
работата на Бизнис иновацискиот центар
(БИЦ) во Струмица согласно член 4 од
оваа Одлука.
Член 6
Оваа Одлука стапува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица”.
Бр.08-6963/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
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бр. 11

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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритетен проект за подобрување на
квалитетот на живот во рурални средини
„Фекален канализационнен систем во
населено место Вељуса“
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритетен проект за
подобрување на квалитетот на живот во
рурални
средини
„Фекален
канализационнен систем во населено место
Вељуса“, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 23.08.2018 година.
Бр.09-6964/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
199.
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,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе:
Одлука
за утврдување на приоритетен проект
за подобрување на квалитетот на живот
во рурални средини „Фекален
канализационнен систем во населено
место Вељуса“
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект
за
изведба
на
„Фекален
канализационнен систем во населено
место Вељуса“ населено место Вељуса,
Општина Струмица.
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Член 2
Со утврдениот приоритетен Проект
ќе се аплицира на Јавниот повик 02/2018
на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделието и руралниот развој за
Мерката
321.
Развој
на
јавна
инфраструктурта во рурални подрачја.,
Точка
3.
Инвестиции
во
водоснабдителни
и
канализациони
системи во населени места во рурални
подрачја; за добивање средства за
негова реализација
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-6964/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за намената на инвестицијата
за реализација на „Фекален
канализационнен систем во населено
место Вељуса“
Се објавува Одлуката за давање
согласност за намената на инвестицијата
за
реализација
на
„Фекален
канализационнен систем во населено
место Вељуса“, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 23.08.2018 година.
Бр.09-6965/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................................
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200.
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,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе:
Одлука
за давање согласност за намената на
инвестицијата за реализација на
„Фекален канализационнен систем во
населено место Вељуса“
Член 1
Со оваа Одлука,
Советот на
општина Струмица дава согласност за
намена
на
инвестицијата
со
цел
реализација на Проект за изведба на
фекална канализација во с. Вељуса “
населено
место
Вељуса,
Општина
Струмица
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-6965/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритетен проект за подобрување на
квалитетот на живот во рурални средини„Доуредување и реконструкција на
пристапна пешачка патека до Габровски
Водопади“
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритетен проект за
подобрување на квалитетот на живот во
рурални средини„Доуредување и
реконструкција на пристапна пешачка

бр. 11

24.08.2018 год.

патека до Габровски Водопади“, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 23.08.2018 година.
Бр.09-6966/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
201.
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,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе
Одлука
за утврдување на приоритетен проект
за подобрување на квалитетот на живот
во рурални средини- „Доуредување и
реконструкција на пристапна пешачка
патека до Габровски Водопади“
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект
за
изведба
на
„Доуредување
и
реконструкција на пристапна пешачка
патека
до
Габровски
Водопади“
населено
место
Габрово,
Општина
Струмица.
Член 2
Со утврдениот приоритетен Проект
ќе се аплицира на Јавниот повик 02/2018
на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделието и руралниот развој за
Мерката
323.
Зачувување
и
унапредување на традиционалните
вредности во руралните подрачја ,
Точка 3. Изградба или реконструкција на
патна инфраструктура за пристапност
до и околу природни знаменитости во
рурални средини вклучително и нивно
уредување
и
воведување
на
комплементарни содржини - пешачки,
велосипедски и останати спортски
патеки и шеталишт, за добивање
средства за негова реализација.
Член 3
Оваа Oдлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-6966/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................

24.08.2018 год.

бр. 11

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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за намената на инвестицијата
за реализација на проект „Доуредување и
реконструкција на пристапна пешачка
патека до Габровски Водопади“
Се објавува Одлуката за давање
согласност за намената на инвестицијата
за реализација на проект „Доуредување и
реконструкција на пристапна пешачка
патека до Габровски Водопади “, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 23.08.2018 година.
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Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-6967/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:

Бр.09-6967/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на приоритетен проект за подобрување на
квалитетот на живот во рурални средини
за изведба на „Улица со шеталиште во
населено место Градско Балдовци“

202.
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,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе:

Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на приоритетен проект за
подобрување на квалитетот на живот во
рурални средини за изведба на „Улица со
шеталиште во населено место Градско
Балдовци“, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 23.08.2018 година.

Одлука
за давање согласност за намената на
инвестицијата за реализација на проект
„Доуредување и реконструкција на
пристапна пешачка патека до Габровски
Водопади“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на
општина Струмица дава согласност за
намена
на
инвестицијата
со
цел
реализација
на
„Доуредување
и
реконструкција на пристапна пешачка
патека
до
Габровски
водопади“
населено
место
Габрово,
Општина
Струмица.

Бр.09-6968/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
203.
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,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе:
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Одлука
за утврдување на приоритетен проект
за подобрување на квалитетот на живот
во рурални средини за изведба на
„Улица со шеталиште во населено
место Градско Балдовци“
Член 1
Се утврдува приоритет на Проект
за подобрување на квалитетот на живот во
рурални средини за изведба на „Улица
со шеталиште во населено место
Градско Балдовци“ населено место
Градско Балдовци, Општина Струмица.
Член 2
Со утврдениот приоритетен Проект
ќе се аплицира на Јавниот повик 02/2018
на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделието и руралниот развој за
Мерката 322. Обнова и развој на селата,
Точка 2. Инвестиции за изградба и/или
реконструкција на улици во населени
места
во
рурални
средини
(вклучително и канализација и пешачки
елементи) во должина од 1 км, за
добивање средства за негова реализација.
Член 3
Оваа Одлука влегува со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-6968/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за намената на инвестицијата
за изведба на „Улица со шеталиште во
населено место Градско Балдовци“
Се објавува Одлуката за давање
согласност за намената на инвестицијата
за изведба на „Улица со шеталиште во
населено место Градско Балдовци“,

бр. 11

24.08.2018 год.

донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 23.08.2018
година.
Бр.09-6969/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
204.
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,
1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе:
Одлука
за давање согласност за намената на
инвестицијата за изведба на „Улица со
шеталиште во населено место Градско
Балдовци“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на
општина Струмица, дава согласност за
намена
на
инвестицијата
со
цел
реализација на Основен проект за
изградба на „Улица со шеталиште во
населено место Градско Балдовци “
населено место Градско
Балдовци,
Општина Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-6969/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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 локална 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,

24.08.2018 год.

бр. 11

1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
3446,КП 3447 и КП 3448 КО Куклиш- вон
г.р.
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП 3446,КП 3447 и КП 3448
КО Куклиш- вон г.р., донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 23.08.2018 година.
Бр. 09-6970/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р
...............................
205.
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, 31/16 и 190/17),
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, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација
за усогласување на намената на
градежно земјиште на КП 3446,КП 3447 и
КП 3448 КО Куклиш- вон г.р.
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација
за усогласување на

Службен гласник на општина Струмица

стр. 9

намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 3446, КП бр.3447 и КП
бр.3448 КО Куклиш- вон г.р., во
сопственост на
Јанчев Стојан од с.
Куклиш.
Според УП за село Куклиш,
бесправниот објект на КП бр. 3446, КП
бр.3447 и КП бр.3448 КО Куклиш - вон г.р.,
се наоѓа во зона со намена терцијални
дејности и мало стопанство, на земјиште
со право на сопственост на Јанчев Стојан
од с. Куклиш.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6970/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Програма за изградба на спортска сала
и затворен базен во ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Програма за изградба на
спортска сала и затворен базен во ООУ
„Никола Вапцаров“ Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 23.08.2018 година.
Бр.09-6971/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
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206.
Врз основа на член 74 став 8
Законот за градење („Сл. весник на РМ“
бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16,
71/16, 103/16, 132/16, 35/18 и 64/18), член
19 од Правилникот за формата и
содржината на барањето, потребната
документација и образецот на решението
за изведување на градбите односно
поставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градње („Сл.
весник на РМ“ бр. 55/18), 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, 1/15 и 8/18),
Советот на општината Струмица на
седницата одржана на 23.08.2018 донесе:
Одлука
за донесување на Програма за
изградба на спортска сала и затворен
базен во ООУ „Никола Вапцаров“
Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се
донесува
Програма за изградба на спортска сала со
2
бруто развиена површина од 1500 м ,
согласно член 74, став (8) од Законот за
градење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и
35/18), односно согласно член 19 од
Правилникот за формата и содржината на
барањето, потребната документација и
образецот на решението за изведување
на градбите односно поставување на
опремата за кои не е потребно одобрение
за
градење
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 55/18), во
Урбан Модул 19, Урбан Блок 14
КО
Струмица, општина Струмица, локалитет
ООУ Никола Вапцаров-Струмица.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Програмата за изградба на Спортска сала
и затворен базент во Урбан модул 19,
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24.08.2018 год.

Блок 14
со технички број 03-81/2018
изработена во август 2018 година од
ДПТУИ „Идеа – конслатин“ ДООЕЛ
Струмица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6971/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
донесување на Програма за изградба на
спортска сала во ООУ „Сандо Масев“
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Програма за изградба на
спортска сала во ООУ „Сандо Масев“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 23.08.2018 година.
Бр.09-6972/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
207.
Врз основа на член 74 став 8
Законот за градење („Сл. весник на РМ“
бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16,
71/16, 103/16, 132/16, 35/18 и 64/18), член
19 од Правилникот за формата и
содржината на барањето, потребната
документација и образецот на решението
за изведување на градбите односно
поставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градње („Сл.

24.08.2018 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр. 11

весник на РМ“ бр. 55/18), 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, 1/15 и 8/18),
Советот на општината Струмица на
седницата одржана на 23.08.2018 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:

Одлука
за донесување на Програма за
изградба на спортска сала во ООУ
„Сандо Масев“ Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
донесување на Програма за изградба на
спортска сала во ООУ „Маршал Тито“
Муртино

Член 1
Со оваа Одлука се донесува
Програма за изградба на спортска сала
2
со бруто развиена површина од 1500 м ,
согласно Согласно член 74, став (8) од
Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16 и 35/18), односно согласно член 19
од Правилникот за формата и содржината
на барањето, потребната документација и
образецот на решението за изведување
на градбите односно поставување на
опремата за кои не е потребно одобрение
за
градење
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 55/18), на КП
бр. 1274
КО Струмица, општина
Струмица, локалитет OОУ „Сандо Масев“
Струмица.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Програмата за изградба на Спортска сала
на КП бр. 1274 КО Струмица, со технички
број 03-82/2018 изработена во август 2018
година од ДПТУИ „Идеа – конслатин“
ДООЕЛ Струмица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6972/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....................................

Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Програма за изградба на
спортска сала во ООУ „Маршал Тито“
Муртино, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 23.08.2018 година.
Бр.09-6973/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
208.
Врз основа на член 74 став 8
Законот за градење („Сл. весник на РМ“
бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16,
71/16, 103/16, 132/16, 35/18 и 64/18), член
19 од Правилникот за формата и
содржината на барањето, потребната
документација и образецот на решението
за изведување на градбите односно
поставување на опремата за кои не е
потребно одобрение за градње („Сл.
весник на РМ“ бр. 55/18), 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, 1/15 и 8/18),
Советот на општината Струмица на
седницата одржана на 23.08.2018 донесе:
Одлука
за донесување на Програма за
изградба на спортска сала во ООУ
„Маршал Тито“ Муртино
Член 1
Со оваа Одлука се
донесува
Програма за изградба на спортска сала со
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бруто развиена површина од 1500 м ,
согласно Согласно член 74, став (8) од
Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16 и 35/18), односно согласно член 19
од Правилникот за формата и содржината
на барањето, потребната документација и
образецот на решението за изведување
на градбите односно поставување на
опремата за кои не е потребно одобрение
за
градење
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 55/18), на КП
бр. 4297/1
КО Муртино, Општина
Струмица, локалитет ООУ „Маршал Тито“ ,
с. Муртино.
2

Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Програмата за изградба на Спортска сала
на КП бр. 4297/1 КО Муртино, со технички
број 03-83/2018 изработена во август 2018
година од ДПТУИ „Идеа – конслатин“
ДООЕЛ Струмица
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6973/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18),
Градоначалникот
на
општина Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
на донација за изградба и поставување на
летниковец
Се
објавува
Одлуката
за
прифаќање на донација за изградба и
поставување на летниковец, донесена на
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24.08.2018 год.

седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 23.08.2018 година.
Бр.09-6974/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
209.
Врз основа на член 6 став 3 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 36 од
Законот
за
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, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе:
Одлука
за прифаќање на донација за изградба
и поставување на летниковец
Член 1
Општина Струмица ја прифаќа
донацијата од давателот Пивара - Скопје
АД, Скопје за изградба и поставување на
јавно добро, односно летниковец со
2
димензија од 9 м , на локација на КП
4881/1, КО Струмица, во Градски парк Струмица.
Член 2
Донацијата која се дава на
Општина Струмица се состои од изградба
и поставување на еден летниковец во
Струмица од дрво, со изгравирана маса за
играње на шах и табла со три клупи за
седење на три страни од масата - сите
лоцирани под покривот на летниковецот.
Член 3
Се овластува Градоначалникот на
општина Струмица, во име на Општина
Струмица, како примател на донацијата да
склучи Договор за донација со Пивара
Скопје АД, Скопје, како донатор.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на
објавувањето во „Сужбен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6974/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
................................

24.08.2018 год.
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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена
на Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2018 година
Се објавува Програмата за измена
на
Програмата
за
изработка
на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за
2018 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 23.08.2018
година.
Бр.09-6975/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
210.
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, 163/16, 90/17 и 64/18) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе
Програма
за измена на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето
на општина Струмица за 2018 година
1. Во Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2018 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 23/17, 2/18 и 9/18), се врши следната
измена:
Во глава II
Детални урбанистистички планови
во градот - самофинасирање
Во табелата во реден број 47,
наместо „Урбан Блок 32 УЕ 3 по ГУП“
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треба да стои „Урбан Блок 33 УЕ 4 по
ГУП“.
2. Оваа Програма влегува во сила
со денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6975/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 30.06.2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 30.06.2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
23.08.2018 година.
Бр.09-6976/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

211.
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, 39/16 и
64/18), 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, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за период од 01.01.2018 до
30.06.2018 година
1. Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
период од 01.01.2018 до 30.06.2018
година, усвоен од Управниот одбор со
Одлука бр. 02-491/2 од 19.07.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6976/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за период
од 01.01.2018 до 30.06.2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПЕД „Струмица- Гас“ Струмица за период
од 01.01.2018 до 30.06.2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 23.08.2018
година.
Бр.09-6977/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
212.
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, 39/16 и
64/18), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на

бр. 11

24.08.2018 год.

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, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПЕД „Струмица- Гас“
Струмица за период од 01.01.2018 до
30.06.2018 година
1. Се дава согласност на
Извештајот за работа на ЈПЕД „СтрумицаГас“ Струмица за период од 01.01.2018 до
30.06.2018 година, усвоен од Управниот
одбор со Одлука бр. 02-298/3 од
12.07.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-6977/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување
на
Информацијата
за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018
година, донесен на седницата на Советот

24.08.2018 год.

на општина Струмица,
23.08.2018 година.

бр. 11

одржана

Службен гласник на општина Струмица

на

Бр.09-6978/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
213.
Врз основа на член 25, ст.1 од
Законот за полиција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09,
145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16, 120/16,
21/18 и 64/18), 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, 1/15 и
8/18), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 23.08.2018 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за периодот од 01.01.2018 до
30.06.2018 година
1. Се усвојува Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на патиштата
на подрачјето на Општина Струмица за
периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018
година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6978/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе:

стр. 15

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот од процена на
штета од природна непогода од град,
дожд и ветар од 07.07.2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот од процена на
штета од природна непогода од град,
дожд и ветар од 07.07.2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 23.08.2018
година.
Бр.09-6979/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.
Струмица
......................................
214.
Врз основа на член 143 од Законот
за заштита и спасување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и член 20
од Статутот на Општина Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Извештајот од
процена на штета од природна
непогода од град, дожд и ветар од
07.07.2018 година
1. Се усвојува Извештајот од
процена на штета од природна непогода
од град, дожд и ветар од 07.07.2018
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6979/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 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

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе:
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2018
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2018
година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
23.08.2018 година.
Бр.09-6980/2
Општина Струмица
24.08.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

бр. 11

24.08.2018 год.

215.
Врз основа на член 32 од Законот
за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и
член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
23.08.2018 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2018
година
1.Се
усвојува
Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за вториот квартал од
2018 година
2. Составен дел на овој
Заклучок е Кварталниот извештај составен
на образец К1, К2 и К3.
3.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-6980/1 Совет на општина Струмица
23.08.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................

24.08.2018 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр. 17

216. Образец К1: Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина
Струмица за вториот квартал од 2018 година

Стр. 18

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

24.08.2018 год.

24.08.2018 год.

бр. 11

Службен гласник на општина Струмица

стр. 19

Стр. 20

Службен гласник на општина Струмица

бр. 11

24.08.2018 год.

