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Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година
1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица
за 2020 година, се утврдуваат следните рокови и активности:
Можен
датум
Април-мај
2019
Мај-јуни
2019

1-30
09/2019

05/10/
2019

10/10/
2019
20/10/
2019

25/10/
2019

30/10/
2019

15/11/
2019
Ноември
2019

Ноември
2019
Декември
2019
Декември
2019

Буџетски

активности

Одговорност

Советот на општината донесува Буџетски календар

Совет на општина
Струмица

Совет на општината усвојува развојни документи

Совет на општина
Струмица
Чл.21 од Законот на
Буџетит и чл.27 ст.1 и 2
од Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл.
весник на РМ” бр.61/04)
Градоначалникот,
Секторот за финансиски прашања

Министерот за финансии подготвува буџетски
циркулар во кој се содржани главните насоки за
изготвување на Предлог-буџетите за наредната
година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој
им го доставува на општината
Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања
се состануваат за да ги одредат приоритетите и
одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги
во предвид добиените барања и иницијативи од
граѓаните,НВО,институции од областа на културата и
спортот и други
Буџетските
информации
со
формуларите
за
буџетските побарувања со упатства се доставуваат до
другите сектори и сите општински буџетски корисници
заедно со писмото од Градоначалникто за зацртаните
одредби
Градоначалникот подготвува предлог план на
програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го
доставува на одобрување до Советот
Проценката на трошоците и изготвените програмски
активности за наредната буџетска година се враќаат
во Секторот за финансиски прашања од останатите
сектори и општинските буџетски корисници
Се собираат буџетските барања од граѓаните на
собири на МЗ и други организирани форми на
консултации со сите учесници во буџетскиот
процес(НВО,спорт, култура и др.)
Барањата се анализират усогласуваат
в. Се изготвува билансот на приходи
г. Се изготвува билансот на расходи
Советот
го одобрува предлогот на планот на
програмите за развој и тој станува составен дел на
Предлог-буџетот
Градоначалникот
ги
разгледува
и
одобрува
предложените предлог-буџетски пресметки и го
одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за
финансиски прашања
а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на
општината
б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се
дава на достапност на јавноста; и
в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети,
предлози на граѓани и форуми на заедници
До Советот се доставува конечен Пред лог- буџет од
страна на градоначалникот
Се води расправа во телата на Советот на општината

Сектор за финансиски
прашања
Градоначалник

Раководители на сектори Буџетски корисници
Сектор за финансиски
прашања

Совет на општина

Градоначалник

Градоначалник

Градоначалник
Комисија за буџет и
финансии

Стр. 4

Декември
2019

Службен гласник на општина Струмица

бр. 8

1.Седница на Советот на општината за донесување
на Буџетот за наредната година
2.Доколку Советот не го усвои Предлог- буџетот се
донесува Одлука за времено финансирање согласно
чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл.
весник на РМ”бр.61/04)

2. Буџетскиот календар влегува во
сила по објавувањето во “Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2860/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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
пристапување кон измена на Статутот на
општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
пристапување кон измена на Статутот на
општина
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2861/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
89.
Врз основа на член 136 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 11.04.2019 година,
донесе
Одлука
за пристапување кон измена на
Статутот на општина Струмица
Член 1
Се пристапува кон измена на
Статутот на општина Струмица.
Член 2
Измените во Статутот на општина
Струмица се однесуваат на член 2 став 1,
член 8 став 1, член 19 став 2, член 59 став
4, член 132 и член 133.

15.04.2019 год.

Совет на општина
Струмица

Член 3
Се задолжува Комисијата за статут
и прописи да ги разгледа и пред Советот
да се произнесе по предлозите, а по свое
видување да достави и други предлози за
измена и дополнување на Статутот на
Општина Струмица .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-2861/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Maрјан 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 означување
на условите и утврдување режим на
сообраќај делница од постоен локален
пат/улица Струмица – Просениково (КП
бр. 6284 во КО Струмица)
Се
објавува
Одлуката
за
означување на условите и утврдување
режим на сообраќај делница од постоен
локален
пат/улица
Струмица
–
Просениково
(КП бр. 6284 во КО
Струмица), донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2862/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

15.04.2019 год.

бр. 8

90.
Врз основа на член 6 и член 392 од
Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09,
161/09, 36/11, 51/11 , 114/12, 27/14, 169/15
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
11.04.2019 година, донесе
Одлука
за означување на условите и
утврдување режим на сообраќај на
делница од постоен локален пат/улица
Струмица - Просениково (КП бр. 6284 во
КО Струмица)
Член 1
Со оваа Одлука се означуваат
условите и режимот на сообраќај на
делница
од постоен локален пат/улица
Струмица - Просениково (КП бр. 6284 во
КО Струмица), кој не е предвиден или
изграден согласно важечки урбанистички
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план или урбанистички проект.
Член 2
Режимот
на
сообраќајот
на
делницата од член 1 од оваа Одлука се
утврдува
врз основа на Основен
сообраќаен проект, изработен од ДП
„Проценител –НС ДОО“ Струмица со техн.
бр. 15-001/19 од 11.01. 2019 година.
Режимот
на
сообраќајот
се
регулира со хоризонтална и вертикална
сигнализација и
се одвива на една
коловозна лента со две сообраќајни ленти
наменети за двонасочен сообраќај.
Член 3
Изведбата
на
хоризонтална
сигнализација се реализира согласно
проектната документација со надолжни
ознаки на коловозот (рабна линија,
разделна линија и испрекината разделна
линија), попречни ознаки на коловозот
(линии за запирање – стоп линија), линија
за водење, ликови, шрафура и други
ознаки
на
коловозот
(стрелки
за
насочување на сообраќајот)

Изведбата на вертикалната сигнализација се реализира со :
Р.
б.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13

Сообраќајни знаци

бр.

Знаци за задолжително запирање (202)
Дозволени насоки (245.1)
Задолжителна насока (245.2)
Опасна кривина во десно (103.2)
Опасна кривина во лево (103.1)
Спојување со спореден пат под прв агол од левата страна (105.1)
Спојување со спореден пат под прв агол од десната страна (105.2)
Вкрстување со пат со првенство на минување (201)
Ограничена брзина – (235 (40)
Забрана за запирање и паркирање (236)
Стеснување на патот (114)
Првенство на минување на возилата од спротивната насока (203)

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Првенство на минување на возилата во однос на спротивната
насока (301)
Вкупно

1

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2862/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 год.
Претседател,
Струмица
Maрјан Даскаловски с.р.
………………………….
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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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
Општина Струмица донесе:

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за услогласување
на намената на градежно земјиште на КП
7320/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште на КП 7320/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр. 09-2863/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
91.
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 11.04.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на намената
на градежно земјиште на КП 7320/1 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 (зграда
бр. 3) , кој се наоѓа на КП бр. 7320/1 КО
Струмица, во сопственост на Вангелко
Пројковски.

бр. 8

15.04.2019 год.

Според ДУП на град Струмица за
блок број 17/1, објектот
се наоѓа во
зона со намена - површина со бесправни
објекти.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2863/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 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, 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 услогласување
на намената на градежно земјиште на КП
6322/1 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште на КП 6322/1 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр. 09-2864/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
92.
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

15.04.2019 год.

бр. 8

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 11.04.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска документација за услогласување на
намената на градежно земјиште на КП
6322/1 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 (зграда
бр. 3) , кој се наоѓа на КП бр. 6322/1 КО
Струмица, во сопственост на Вангелко
Пројковски од Струмица
Според ДУП на град Струмица за
блок број 17/1, објектот
се наоѓа во
зона со намена - површина зафатена со
бесправни објекти.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2864/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 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, 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 услогласување
на намената на градежно земјиште на КП
6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
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урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште на КП 6281/1 КО Струмица и дел
од КП 6271 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2865/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................
93.
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 11.04.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за услогласување на
намената на градежно земјиште на КП
6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271
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
(зграда бр. 1), кој се наоѓа на КП бр.
6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО
Струмица, во сопственост на Емилија
Колева од Струмица
Според ДУП на град Струмица за
блок број 9, објектите
се наоѓаат во
зона со намена - заштитно зеленило и
дел од речно корито, на земјиште
сопственост на Р.М.

Стр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2865/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 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, 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 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 КП бр.
7898/1 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2866/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.......................................
94.
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 11.04.2019 година,
донесе:

бр. 8

15.04.2019 год.

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 за бесправниот објект,
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр.
7898/1 КО Струмица, во сопственост на
лицето Игор Митров од Струмица.
Објектот на КП бр.7898/1 КО
Струмица, според ГУП на град Струмица
се наоѓа вон градежниот опфат, на
земјиште сопственост на Р.М. (КП
бр.7898/1 КО Струмица).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-2866/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 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, 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 проширување
на плански опфат за КП бр. 56 КО Чепели
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат КП бр. 56
КО Чепели, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2867/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

15.04.2019 год.

бр. 8

95.
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 11.04.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 56 КО Чепели
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект,
викенд куќа, со катност П (приземје) кој се
наоѓа на
КП бр. 56 КО Чепели, во
сопственост на лицето Блажо Иљашев од
с. Попчево бр.43.
Објектот на КП бр.56 КО Чепели,
се наоѓа вон градежниот опфат, на
земјиште сопственост на Р.М. (КП бр.56
КО Чепели).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-2867/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 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,
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21/10, 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 проширување
на плански опфат за КП бр. 205/1 и КП бр.
210 КО Чепели
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
205/1 и КП бр. 210 КО Чепели, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2868/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
96.
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 11.04.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 205/1 и КП бр.
210 КО Чепели
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект,
викенд куќа, со катност П (приземје) кој се
наоѓа на КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО
Чепели, во сопственост на лицето Ване
Јованов од Струмица, ул. Киро Абрашев
бр.43Б.
Објектот на КП бр. 205/1 и КП бр.
210 КО Чепели, се наоѓа вон градежниот
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опфат, на земјиште сопственост на Р.М.
(КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-2868/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 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, 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 проширување
на плански опфат за КП бр. 6451 КО
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
6451 КО Струмица донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2869/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
97.
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
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седницата одржана на 11.04.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 6451 КО
Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за
проширување
на
плански опфат за бесправниот објект,
викенд куќа, со катност П (приземје) кој се
наоѓа на КП бр. 6451 КО Струмица, во
сопственост на лицето Трајче Гончев од
Струмица, ул. Ценка Павлова бр.5/16.
Објектот на КП бр. 6451 КО
Струмица, според ГУП на град Струмица
се наоѓа вон градежниот опфат, на
земјиште сопственост на Трајче Гончев од
Струмица.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-2869/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Програмата за
поставување на урбана опрема на
територијата на општина Струмица за
2019 година
Се
објавува
Програмата
за
поставување на
урбана опрема на
територијата на општина Струмица за
2019 година донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2870/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

15.04.2019 год.
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98.
Врз основа на член 80-а став 1 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,
129/15,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и
132/16) 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
11.04.2019 година, донесе:
Програма
за поставување на урбана опрема на
територијата на општина Струмица за
2019 година
Со оваа Програма се уредуваат
видовите и локалитетите на кои може да
се поставува урбаната опрема.
Оваа Програма се донесува за
2019 година и со истата е опфатена
урбаната опрема која се поставува на
градежно изградено земјиште.
I.Цел на Програмата
Со Програмата за поставување на
урбана опрема се постигнуваат следните
цели:
- Евиденција на урбана опрема на
територија на општината;

- Естетско
обликувани
подобрувања и воведување на нови
стандарди во уредување на просторот;
- Уредување,
оплеменување,
хуманизација на просторот и заштита
на животната средина,
- Вработување

на

невработени

лица,

- Можност за активирање на повеќе
стари занаети и различни видови на
ракотворби преку изработка, изложување
и продажаба на накит, уметнички
предмети, предмети за различна употреба
и сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните
од непосредна близина (продажба на
билети за јавен превоз,
автобуски
постојки, продажба на весници, сувенири,
цвекиња, храна).
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II.Критериуми за определување
на видот на урбана опрема
За определување на типот на
урбаната опрема кој треба да се постави
служат следните критериуми:
- Функционални критериуми, како
што се намена и површина наменета за
вршење на дејноста;

- Естетско-морфолошки критериуми;
- Материјално
експлоатациони
критериуми,
кои
ги
одредуваат
економските аспекти, категорија време и
објекти.
Урбаната опрема која се поставува
на подрачјето на Општина Струмица
треба да ги задоволува основните барања
за градба, согласно 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 и 132/16).
Урбаната опрема не смее да го
попречува пешачкото движење и треба да
се обезбеди непречен пристап до истата.
При поставување на урбаната
опрема, не смеат да се поставуваат
бариери во просторот кои можат да го
попречат
безбедното
движење
на
пешаците или да го оневозможат
движењето на лица со посебни потреби.
Поставување на урбана опрема
покрај станбени згради (дворните места
на станбените згради може да се користат
само во согласност на станарите)
согласно со Одлуката за определување
места-локации и работното време за
вршење на трговски дејности од мал обем
(Сл.гласник
на
општина
Струмица
бр.1/06).
Со поставување на урбана опрема
не смее да се попречува или отежнува
користењето на станбените, деловните
згради и други објекти, односно нивната
функција на живеење или работење, да се
загрозува сигурноста на сообраќајот, да се
намалува пропишаната слободна проодна
површина, да се уништува зелената
површина, да се намалува естетскиот и
општиот изглед на околината.
Урбаната опрема, со својот изглед и
форма, не смее да го намали естетскиот и
општиот изглед на околината,
а со
вршењето на дејноста не смее да се
создава нечистотија, недозволена бучава
и лоша миризба.
Поставување на урбаната опрема се
врши на начин што нивното поставување
и отстранување треба да се одвива на брз
и лесен начин, без оштетување на
подлогата.
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При поставување на урбана опрема,
не може да се монтираат платформи или
рампи,освен ако служат за нивелирање на
подлогата за терен во пад каде котата на
едната страна од платформата се
поклопува со котата на теренот и не го
попречуваат или отежнуваат движењето
на
пешаците,
а
особено
на
инвалидизираните лица со количка.
Површината што служи за употреба
на времените објекти и урбаната опрема
мора да се одржува во хигиенски
исправна состојба.
При поставувањето на урбаната
опрема мора да се запазат следните
стандарди:
1. Поставувањето на урбаната
опрема е на минимално растојание од
0,80м од ивицата на коловозот (корпа за
отпадоци, жардињери, рекламни паноа и
др.) односно 1,50 м до 2,50 м од ивицата
на коловозот (за автобуски стојалишта,
киосци).
2.Минималната
височина
при
поставување на чадори за сонце изнесува
2,40 м,
а при поставување на
настрешници
минималната
височина
изнесува 3,20 м над слободната проодна
површина.
3.Поставувањето на урбаната
опрема пред деловните објекти каде што
се врши дејност е дозволено само во
широчина на деловниот објект кон јавната
површина, доколку се исполнети условите
од оваа Програма и условите од другите
прописи.
4.Урбаната
опрема
што
се
поставува по повод манифестации,
презентации, изложби и за вршење на
угостителска дејност, секојдневно по
завршувањето на работното време се
отстранува од јавната површина.
5.При поставување на урбана
опрема
на
тротоари,
минималната
слободна
проодна
површина
од
попречниот профил на тротоарот изнесува
1,50 м.
Исклучок претставуваат простори
кај кои во партерот постои реализирана
граница, помеѓу просторот за движење на
пешаци
и
бараниот
простор
за
поставување на опрема (столпчиња,
денивелација и сл.) но просторот за
движење не може да биде помал од 1,20
м.
Широчината
на
слободната
проодна површина на тротоарите се мери
од
ивицата
на
коловозот
или
велосипедска
патека.
Доколку
на
тротоарот има дрвја, комунален или
рекламен
објект,
широчината
на
слободната проодна површина се мери од
граничникот на дрвото, на комуналниот
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или рекламен објект, во правец на делот
од јавната површина што е предмет на
користење.
6.Поставувањето на урбана опрема
не е дозволено на делот од тротоарот во
зоната на свртување на улицата, односно
во зоната на вкрстување на улиците
(магистрални и собирни), која изнесува
минимум 8,00 м од просечната точка на
двете
регулациони
линии.
Доколку
пешачката површина е поголема од 5,00 м
во радиус на свртувањето дозволено е
поставување на урбана опрема за летна
тераса при што треба да се запази
проодна површина со ширина од 2,50 м од
работ
на
коловозот,
односно
од
најистурениот елемент ( дрво, комунален
или рекламен објект).
При поставување
опрема, сопственикот е
обезбеди:

на урбана
должен да

1.Соодветни услови и согласности
за приклучување на инфраструктурни
мрежи за предвидениот временски период
(електро напојување, водоснабдување и
канализација, мрежа за телефонија,
електронски комуникации и сл.) од
соодветните јавни претпријатија и други
правни лица, односно од субјектите кои
стопанисуваат
со
објектите
на
инфраструктурата.
2.
Примена
на
современи
градежни материјали кои овозможуваат
монтажно-демонтажни
конструктивни
елементи, типски елементи, современо
архитектонско
обликување,
препознатливост
на
функцијата,
репрезентативност на урбана опрема за
дејностите од кои тоа се очекува, принцип
на повеќеводни кровови – со ниско слеме,
обезбедување пристапност за лица со
посебни потреби и инвалидитет и сл.
3.Согласност од сопствениците на
градежната парцела во сопственост, кога
земјиштето се користи во јавна употреба
согласно закон.
При поставувањето на урбаната
опрема, покрај овие услови, мора да се
почитуваат специфичните услови на
локацијата, интензитетот на пешачкото
движење, видот на дејноста која се врши
и слично.
Урбаната опрема се поставува
согласно Програма и истата може да биде
со различни димензии зависно од
дејностите кои се извршуваат во нив.
При поставување на урбана
опрема се користи модуларен систем на
модулите за зголемување на вкупната
површина на урбаната опрема.

15.04.2019 год.
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Објектите што се урбана опрема
може да бидат само приземни, со
максимална висина на венец до 3,5 м и
висина на слеме добиена со минимален
нагиб зависно од видот на употребниот
кровен покривач (само како заштита на
објектот), со кота на приземје не повисока
од 15 см.
III.

Видови урбана опрема

1.Платформи
Платформи за спортски, културни,
туристички
и
забавни
настани
(манифестации), како и придружните
објекти во функција на истите, се со
висини и површини кои овозможуваат
безбедност при нивното користење.
Платформите се поставуваат на
изградено или не изградено градежно
земјиште кое може да прими поголема
група граѓани, согласно стандардите на
оваа одлука.
Поставувањето
и
отстранувањето
треба
да
биде
неспоредно пред и по завршувањето на
манифестацијата, а просторот треба да се
уреди во првобитна состојба од страна на
субјектот кој ја поставил платформата.
При поставување на платформите
за спортски, културни, туристички и
забавни
(манифестации),
како
и
придружните објекти во функција на
истите, корисникот е должен да плати
комунална такса за целиот простор каде е
поставена платформата без оглед на
нејзината големина.
2.Информативни паноа
Информативните паноа служат за
јавна намена, за информирање на
граѓаните (карта на град, возен ред и
друго) и огласување за кутурно-уметнички,
спортски и Други манифестации.
Поставувањето
на
информативните паноа не смее да го попречува
нормалното одвивање на сообраќајот.
Информативните паноа може да
бидат
слободностоечки,
преносливи,
прицврстени на објект и сл.
3. Монтажно-демонтажни типски
објекти
Монтажно-демонтажни објекти од
лесна конструкција се наменети за
продажба на весници, билети за јавен
превоз, брза храна, вода и безалкохолни
пијалоци, сувенири, лотарија, кондиторски
и слични производи.
Монтажно-демонтажни објекти од
лесна
конструкција
можат
да
се
поставуваат и на одредени места при
одржување на хуманитарни, културни,
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забавни, спортски, изложбени, рекламнопромотивни или деловно – информативни
и други активности по повод празници и
манифестации како придружни објекти во
функција на настаните.
-Обликовни услови
Монтажните
објекти
со
своето
обликување мора да бидат усогласени со
просторот на кој се поставуваат, треба да
се со унифициран изглед и боја кои ќе се
определат со проект за поставување на
урбана опрема.Начинот на покривање
треба да биде типски без додаток на
монтажна тенда. На монтажниот објект
може да се постави рекламен натпис со
големина не поголема од челото на
објектот без можност за истакнување на
други рекламни пораки. Рекламниот
натпис да не го надминува горниот раб на
монтажниот објект повеќе од 50см.
На
надворешниот
дел
од
монтажниот објект не се дозволени
видливи инсталации или делови на уреди
за вентилација и климатизација како и
било каква опрема надвор од габаритот на
објектот.
- Сообраќајни услови
Монтажен објект или групација на
монтажни објекти мора да биде лоцирана
на начин кој нема да го попречува
слободното движење на пешаци, лица со
посебни потреби и возила. Се поставуваат
на оддалеченост од работ на коловозот
мин. 1,5 м до 2,5 м, а од раскрсница мин.
10,0 м од почетокот на радиусот за десно
свртување.
-Технички услови
При поставување на монтажниот
објект мора да се обезбедат санитарнотехнички
и
хигиенски
услови:
проветрување природно или вештачко.
Бучавата која се создава со вршење на
дејноста да не ја преминува дозволената
граница, да се обезбеди заштитен отвор
со прописно изведен пулт за издавање на
роба, да се обезбеди приклучок на
електрична енергија и приклучок на
комунална инфраструктура.
Подната, ѕидната и таванската
облога како и пултот за издавање на стока
да се изведат од непропусен и неотровен
материјал кој не впива и кој лесно се
чисти.
- Услови за поставување на
типски објекти
Типот и формата на овие објекти
ќе ги утврди општината по пат на конкурс
за избор на идејно решение. Вака
утврдените објекти можат да бидат
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поставени од страна на општината,
односно од страна на заинтересирани
субјекти. Начинот на кој ќе бидат
поставени овие типски објекти го утврдува
Градоначалникот.
Издавањето
на
типските објекти поставени од страна на
општина Струмица ќе се издаваат по пат
на јавен оглас со јавно наддавање.
Поставување на типски објекти од
страна на заинтересирани субјекти исто
така ќе се врши по претходно објавен
јавен оглас за јавно наддавање за
добивање право на поставување на
типските објекти. Субјектот со кој ќе биде
склучен договор може да постави само
објект во тип и форма утврдена од
општина
Струмица.
Локациите
за
поставување на типски објекти се
утврдуваат со годишната програма за
поставување
урбана
опрема
на
територијата на општина Струмица.
Почетната цена за јавно наддавање во
двата случаи ја утврдува Советот на
општината со посебна одлука.
4. Објекти за обезбедување
Површината на објектите за
2
обезбедување да не е поголема од 3,0 м
за нив важат стандардите за монтажнодемонтажни и типски објекти.
5. Јавни санитарни јазли
Поставувањето на јавни суви
санитарни јазли се врши на уредени
површини, во близина на јавно зеленило,
паркинг, оддалечени од влезови и излози
на објекти. Истите не смеат да го
попречуваат користењето на околните
објекти и јавни површини. Тоа се типски
објекти кои времено се поставуваат при
организирање на јавни настани на
отворено на кои се очекува зголемено
присуство на луѓе.
6.
Тераси,
шанкови
и
настрешници
Тераси и шанкови се поставуваат
во зависност од расположивата јавна
површина,
при
што
неопходно
исполнување на условот да не се наруши
урбанистичката концепција на просторот и
параметрите за непречено безбедно
движење од сите корисници, согласно
Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко
планирање
(„Службен
весник на Република Македонија“ број
142/15, 217/15, 222,15, 228/15, 35/16,
99/16, 134/16 и 33/17), особено по однос
на минималните димензии на пешачки
површини-тротоари,
по
однос
на
непречено користење на околните објекти
и простори за јавна намена, протокот на
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сообраќајот односно пристап на возила за
јавни служби.
За заштита на елементите на
урбаната опрема за време на врнежи
истите може да се покриени со лесен
материјал
или
елементите
да
се
отстранат од јавната површина.
На површината на која се
поставува урбана опрема за организација
на летни тераси дозволено е поставување
на: лесно подвижни маси, столици,
жардињери, ограда, чадори, настрешници
или тенди.
Сите елементи на опремата што
се поставува на летната тераса (маси,
столици,
настрешница,
чадори,
постаменти за чадори, жардињери, ограда
и др.) не смеат да го преминуваат работ
на одобрената површина.
Поставувањето на урбана опрема
од типот на тераси, шанкови и
настрешници,
задолжително
е
изготвување на елаборат со кој се
утврдува просторот, видот и изгледот на
опремата како и бојата, димензиите и др.
Јавна површина може да се
користи за летна тераса (вршење на
угостителска дејност) со поставување
само на опрема за летна тераса, а не и
дополнително фрижидери, витрини и
друго.
Минимална
ширина
на
површината потребна за поставување на
урбана опрема за угостителство за
поставување на еден ред маси со столови
и клупи изнесува 1,5 м.
Чадорите
се
со
минимална
слободна височина од 2,4 м. Чадорите за
сонце поставени и отворени не смеат да
ја надминат линијата на одобрениот
простор, можат да ја накриват само
одобрената површина и не смеат да бидат
прицврстени на подлогата.
Тенди
се
типски-монтажни
елементи со роло механизам конзолно
поставени на чело на објектот и се
поставуват доколку на јавната површина
има простор за еден ред на маси и
столици паралелно со ѕидот на објектот
без потпирачи на јавната површина.
При поставување на тенди над
зона во која се организираат летни тераси
минималната слободна височина изнесува
3,2 м.
Поставена и монтирана тенда
смее да го накриви само одобрениот
простор за летна тераса.
Натстрешница е лесен монтажнодемонтажен елемент кој се поставува на
два столба кои не смеат да бидат
прицврстени за јавната површина.
Оградите
и
жардињерите
поставени на летна тераса не смеат: да
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излегуваат со ниеден елемент надвор од
дозволениот простор за летна тераса, да
бидат фиксно прицврстени за подлогата и
да имаат висина до 0,8 м.
Оградите и жардињерите треба да
биде изведена од квалитетни материјали
со високо естетско ниво.
Во
пешачките
зони
не
се
поставуваат огради или жардињери кон
пешачката зона односно истите се
поставува само помеѓу соседни летни
тераси.
Покриени и отворени шанкови се
поставуваат на плоштади-сквер, во парк,
покрај водни и рекреативни површини.
Покриените и отворени шанкови не
смеат да се прицврстени за подлогата и
мора да имаат приклучок на вода,
електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на
покриени и отворени шанкови може да
биде и летна тераса.
7. Самостоечки рекламни паноа
Самостоечки рекламни паноа се
поставуваат на пешачки и зелени
површини
во
профилот
на
сообраќајниците на патиштата а во
согласност со Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
169/15, 226/15 и 55/16) и Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот
за обезбедување финансиски средства за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици
во општина Струмица („Службен гласник
на општина Струмица“ бр.16/08, 13/09 и
12/10).

Табеларен приказ:
Рб.

Вид на рекламни

табли

1.
2.
3.

Рекламни знамиња-јарболи
Рекламни табли-паноа
Рекламни табли-паноа

Големина
макс/парче
до: 12м
2
до: 6м
2
2
од:6,1м до: 12м
2

9.

Рекламни
платна
на
градежни
скелиња и објекти
Транспаренти-банери(платна)
Рекламни столбови-тотеми
Осветлени рекламни витрини (city
light)
Големо рекламно пано како ограда на
градилиште или на земјиште што не е
приведено кон намена
Рекламни уреди и конструкции
(Prisma vision,display …) на влез во
населено место и шеталиште

10.

Рекламни табли
надвозници

11.

Рекламни табли на
улично осветлување

4.
5.
6.
7.

8.

на

мостови
столбови

и
за
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до: 60м
2
до: 12м
2
до: 6м
2

Цена на локација
(месец/денари)
За
За
комерцијал сопствени
ни потреби потреби
/
100 ,00
400 ,00
300 ,00

30 ,00
1.000 ,00
400 ,00

50 ,00
/
300 ,00

300 ,00

150 ,00

500 ,00

400 ,00

150 ,00

100 ,00

до: 3м

2

до: 12м /табла
2

до: 20м

2

до: 12 м /табла
2

до: 1 м

2

Напомена: Од оваа табела се иземаат редните броеви 3, 7 и 9 за кои се
организира јавно надавање.

8. Опрема за забава на деца и
детски игралишта
Опремата за забава на деца може
да се постави по повод државни и верски
празници и други манифестации на места
каде има доволен простор за тоа
(поголеми
јавни
површини
или
неизградено земјиште).

Детско игралиште може да се
постави на изградено и неизградено
градежно земјиште со елаборат за
поставување на урбана опрема погодно за
таа намена.
Детско игралиште не може да се
постави во уредено зеленило, освен во
исклучителни ситуации каде за тоа
донесува одлука Советот на општина
Струмица.
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9. Фонтани, чешми, клупи и корпи
за отпадоци
Фонтани, чешми, клупи и корпи за
отпадоци се поставуваат на јавни
површини, во зависност од бројноста и
потребите на корисниците.
Клупите и корпите за отпадоци се
дел од урбаната опрема на градот и се
поставуваат на поголема јавна пешачка
површина, плоштад, поголеми пешачки
патеки, на автобуски постојки од сите
типови и на други локации согласно
елаборат за поставување на урбана
опрема.
Покрај клупите потребно е да има
обезбеден поплочен простор со димензии
од 1,0 м x 1,2 м за лица со посебни
потреби.
Корпите за отпадоци можат да
бидат слободностоечки или прикачени на
столбови за јавно осветлување како и на
фасадата од објектот.
10. Паркиралишта за велосипеди
Типот и локациите се определуваат
со
елаборат
за
поставување
на
паркиралишта
за
велосипеди
на
општината.
11. Жардињери, граничници
Жардињери со цвеќе и граничници
се поставуваат со цел визуелно да се
ограничи просторот определен за урбана
опрема од слободната проодна површина
или да се ограничи просторот меѓу
сообраќајница и пешачка површина.
Одобрението за овие елементи е со
времетраење колку и одобрението за
поставување на урбана опрема, по што
овие елементи треба целосно да се
отстранат од просторот.
Максималната
висина
на
жардињерите и граничниците е 0,80 м.
12. Тезги
Тезги се лесно подвижни елементи
на урбаната опрема кои се поставуваат по
повод празници и манифестации или на
простори во општината определени со
посебни елаборати и служат за продажба
на соодветни производи на пригодната
намена.
Површината на тезгите трба да
2
изнесува од 2,0 до 4,0 м .
Не е дозволено лоцирање на тезги
пред влезови на јавни, деловни и
станбени објекти.
Идејните решенија на урбана
опрема која ќе биде поставена треба да
биде во согласност со микролокациските
услови, со високи естетско-функционални
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вредности и вклопеност во пејсажот на
микролокацијата
и
подрачјето
на
општината.
13.Монтажно–демонтажни полици
(рафтови)
Полици(рафтови)
се
елементи
направени од метал,дрво,пластика или
друг материјал, кои служат за изложување
на дел од својот асортиман за продажба
пред деловенен простор.Истите не смеат
да ја надминат максимална широчина од
1,0 м и височина од 2,0 м,се поставуваат
во широчина на деловниот објект.
Со нивно поставување во ниеден
случај не смее да се ограничи движењето
на пешаците по тротоарот,видното поле
на автомобилите ако објектот се наоѓа на
крстосница,како и нивна безбедност.
Слободната проодна површина се
мери од работ на коловозот до полиците и
изнесува 1,50 м,освен во исклучителни
ситуации во зависност од теренот таа
може да изнесува 1,20 м.
14.Подвижни направи
Под поимот подвижни направи се
сметаат: Штандови, колички за продажба
на разни артикли,фрижидери за продажба
на
сладолед,камп-приколки,печки
и
направи за печење на разни плодови
(крофни,костени,бадеми,лешници,пуканки
и слично),направи за чистење на чевли и
слични направи.
Тука спаѓаат и подвижните огради кои
се поставуваат на отворен простор пред
угостителските,занаетчиските
и
други
дуќани,шатори во кои се обавува
угостителска
дејност,луна
паркови,забавни
игри,автомобили(картинг),лотари-Ски
наградни игри,столови
и маси за
потребите на угостителството и сл.
15. Автобуски постојки
Со Програмата
за поставување
урбана опрема на територијата на
општина Струмица за 2019 година се
утврдуваат четири микролокации за
поставување на типска урбана опрема –
автобуски постојки за потребите на
јавниот превоз на ученици на ниво на
општина Струмица. Микролокациите се
поставени на места каде има поголема
фрекфенција на ученици во близина на
средношколскиот
интернат,
Основно
училиште, градинка и средно училиште.
На коловозот пред постојките
потребно е да се постави хоризонтална
сигнализација “резервирани за автобуски
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стојалишта”, според член 5 (ознака 8.51)
од Правилник за сообраќајни знаци,
опрема и сигнализација на патот,
сл.весник 47/2010.
Микролокација 1
Позицијата на оваа автобуска
постојка е во непосредна близина на
Средношколскиот
интернат
Димитар
Влахов, на бул „Ленинова“, на платото на
поранешна трафика кој е дислоцирана. На
оваа локација е предвидена Типска
Автобуска постројка – ТИП А, која е
прикажана во графичкиот дел од
елаборатот.
Микролокација 2
Позицијата на оваа автобуска
постројка е во непосредна близина на
паркот,
на
бул
Ленинова,
после
Пензионерскиот дом. За оваа постројка
потребно е да се изведе бетонска подлога
на која ќе се постави. Предвидено е
постројката да не го попречува пешачкото
движење на тротоарот на булеварот
„Ленинова“.
На
оваа
локација
е
предвидена Типска Автобуска постројка –
ТИП А1, која е прикажана во графичкиот
дел од елаборатот.
Микролокација 3
Позицијата на оваа автобуска
постројка е помеѓу ООУ „Никола Вацаров“
и Детската градинка, односно на платото
пред постоечката котлара помеѓу двата
објекти, на ул Младинска. Предвидено е
постројката да не го попречува пешачкото
движење на тротоарот на улицата. На
оваа локација е предвидена Типска
Автобуска постројка – ТИП А, која е
прикажана во графичкиот дел од
елаборатот.
Микролокација 4
Позицијата на оваа автобуска
постројка е во непосредна близина на
СОУ „Никола Карев“
, на ул. „Ѓорѓи
Василев“. За оваа постројка потребно е да
се изведе бетонска подлога на која ќе се
постави. Предвидено е постројката да не
го попречува пешачкото движење на
тротоарот на улицата. На оваа локација е
предвидена Типска Автобуска постројка –
ТИП А-дупла, која е прикажана во
графичкиот дел од елаборатот.
на

Микролокации за поставување
урбана опрема на автобуски
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стојалишта и постојки на територијата
на општина Струмица:
Во населено место Куклиш на
К.П.бр.5341/1 К.О. Куклиш (крстосница на
делница од Р 1402 Куклиш – Н.Коњарево
во ценатар на село, со локални улици кој
водат до Црква и Училиште во населеното
место).
Во населено место Свидовица на
К.П.бр.1552/7 К.О. Свидовица (крстосница
на делница од Р 1402 Куклиш –
Н.Коњарево со локален пат кој води кон
населеното место непосредно пред
училиштето)
(графички
прилог
со
микролокација бр.2/2019):
Во населено место Банско на
К.П.бр.1067 К.О. Банско (во центарот на
населеното место каде се крстосуваат
повеќето улици во населеното место и во
непосредна близина на Заводот за
рехабилитација за лица со посебни
потреби во н.м. Банско) (графички прилог
со микролокација бр.3/2019) :
Во населено место Габрово
(крстосница на делница од Р 1402 Куклиш
– Н.Коњарево со локален пат кон
населеното место) на К.П.бр.2349 К.О.
Габрово.
Во населено место Муртино на
К.П.бр.4769/1 К.О. Муртино (непосредно
пред училиштето и општинскиот објект во
населеното место).
Во населено место Сачево на
К.П.бр.556 К.О. Сачево (во центарот на
населеното место непосредно пред
училиштето).
Во населено место Добрејци на
К.П.бр.2493/1 К.О. Добрејци (во центарот
на населеното место непосредно пред
училиштето).
Во населено место Дабиље на
К.П.бр.3673/2 К.О. Дабиље (во центарот
на населеното место во непосредна
близина на Домот во н.м. Дабиле).
Во населено место Просениково на
К.П.бр.2089/1 К.О. Просениково (во
центарот на населеното место).
Во населено место Г.Балдовци
помеѓу К.П.бр.1110 и 1111 во К.О.
Г.Балдовци(во центарот на населеното
место непосредно пред училиштето).
Во населено место Костурино на
помеѓу К.П.бр.3734 и 3951 во К.О.
Костурино (во центарот на населеното
место непосредно пред Домот во н.м.
Костурино).
За останатите населени места не
се утврдени микролокаци за поставување
на автобуски постројки. Истите локации во
овие населени места дополнително ќе
бидат утврдени од страна на стручни лица
од Секторот за урбанизам и комунални
работи при општина Струмица.
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IV.
Дејности кои можат да се
вршат во објекти на урбана опрема
Со урбаната опрема можат да се
вршат дејности во согласност со член 2
став 4 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 и 132/16).
V. Преглед на локации на постојна
урбана опрема
Секторот за урбанизам и комунални
работи, ќе изготви табеларен преглед на
евидентираната урбана опрема по
локалитети. Во табеларниот преглед ќе се
дадат следните информации:
нумерација на објектите,
ознаки на намена на објектите,
урбана опрема
КП каде се наоѓа урбаната опрема,
местоположба, улица и број на
урбаната опрема,
Тип на урбана опрема,
2
површина во м ,
намена,
сопственост,
легалитет,
степен на уреденост,
Графичкиот дел е составен од
графички прилози во кои се опфатени
најфрекветните улици и булевари во град
Струмица,
со
обележување
на
постоечките времени објекти, микро
локации и регулациони линии.
Ул „Благој Ј. Мучето“ од бр. 22 до
споменик на Благој Мучето
Оваа улица е посебно обработена
од причина што по нејзината должина се
концентрирани угостителски објекти и
летни тераси пред нив, како и подвижни
објекти (тезги).
Посебни услови за поставување
урбана опрема на наведената улица:
-проодниот профил на пешачката
улица изнесува 5,5м и задолжително
треба да биде слободен за пешачко
движење без никакви бариери;
-максималната широчина од двете
страни за поставување на урбана опрема
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е регулирана со регулациона линија и
изнесува 2,5м;
1.Наткриени
тераси
пред
постоечките угоститески објекти како и
поставување на маси и столови се
дозволува
само
до
регулационата
линијата во широчина на објектот.
2. За поставување подвижни и
монтажно-демонтажни
тезги
се
предвидени типски модули (позиции) со
димензии од 4м² до 10м² во кој е вклучен
и
манипулативниот
простор
за
потрошувачите како и поставување на
корпа за отпадоци.
Во графичкиот прилог (1) на
Програмата за овој дел, прикажана е
организацијата на поединечниот модул
(позиција) , како и појасот покрај улицата
во кој тие модули може да се
распоредуваат
(според
покажаниот
интерес.) Сите
модули
(позиции)се
нумеризирани и изнесуваат 28 на број.
Обележувањето на модулите на
теренот ќе се врши од страна на Секторот
за урбанизам и комунални работи со
максимално водење сметка да не се
нарушат
пристапите
и нормалното
функционирање на постоечките објекти во
позадината . Исто така просторите околу
постоечките клупи за седење треба да
останат слободни.
За сите објекти и опрема важат
претходно наведените општи услови во
оваа Програма.
Ул „Благој Ј. Мучето“ од бр.10 до
нова стоковна куќа
Посебни Услови за поставување
урбана опреме на наведената улица:
-максималната широчина од страна
на старата стоковна куќа за поставување
на урбана опрема е регулирана со
регулациона линија и изнесува 3,5м;
-од другата страна на оваа
регулациона линија не е дозволено
поставување на маси и столови,чадори и
друга
опрема
за
потребите
на
угостителството;
На наведениот дел од улицата
(прилог 2) се дозволува поставување маси
и столови за потребите на угостителска
дејност
пред
постоечките
објекти,
наткриени со тенди и чадори во ширина
на појас обележан во графичките прилози.
бр.10

Ул. „Благој Ј. Мучето“ од бр. 2 до

Посебни услови за поставување
урбана опреме на наведената улица:
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-максималната широчина на оваа
страна за поставување на урбана опрема
ќе изнесува 2,50м;
бр.19

Ул.“Благој Ј.Мучето“ од бр.1 до

Посебни услови за поставување
урбана опреме на наведената улица:
-максималната широчина на оваа
страна за поставување на урбана опрема
ќе изнесува 2,5м.
Ул. „Јосиф Ј. Свештарот“ (од
кино Балкан до хоел Есперанто)
Посебни Услови за поставување
урбана опреме на наведената улица:
-максималната
широчина
за
поставување на урбана опрема на овој
потег изнесува од објектот до работ на
патеката наменета за пешаци согласно со
графичкиот дел од програмата; (прилог 3).
-на овој потег дозволено е
поставивање на урбана опрема од двете
страни (маси и столови за потребите на
угостителството, тенди со роло механизам
конзолно поставени на чело на објектот
паралелно со ѕидот на објектот без
потпирачи на јавната површина, чадори
за сонце, фрижидери и др). Сите овие
елементи не смеат да ја поминат
регулационата линија.
Бул. „Маршал Тито“ Струмица
Посебни услови за поставување
урбана опрема:
-на овој дел од градот е
концетриран поголем број од деловните
објекти, заради потребата од изложување
на дел од својот асортиман, според
графичкиот
приказ
(прилог
4)
е
определена регулациона линија пред
деловните објекти, која во широчина
изнесува максимум 1,5м и се мери од
почетокот на објектот во правец на
пешачката
зона.
(Во
исклучителни
околности, за време на празници,
презентација и друго можат да се
постават урбани елементи и надвор од
регулационата линија најмногу во рок на
траење од 30 дена).
-во графичкиот прилог (прилог 4) на
Програмата, за овој дел од градот,
прикажана
е
организацијата
на
поединечниот модул (позиција) ,како и
појасот покрај тротоарот во кој тие модули
може да се распоредуваат (според
покажаниот
интерес.)
Сите
модули
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(позиции) се нумеризирани и изнесуваат
22 броја и се со површина од 2м² до 6м².
Овие позиции претежно се наменети за
продажба на цвеќе, рачни ракотворби,
сувенири, грнчарство, продажба на слики
и сл. По завршувањето со работата,
елементите кои се поставуват на
определената позиција треба да се
отсрануваат во целост.
Посебни Услови за поставување
урбана опрема (самостоечки реклами
или рекламни табли) на наведената
улица/булевар:
-Булевари: „Ленинова“ , „Гоце
Делчев“,
„Маршал
Тито“,
„Климент
Охридски“
-Улица: „Балканска“, “Маршал Тито“.
На горенаведените улици/булевари
не се дозволува поставување на
самостоечки
рекламни
паноа
или
рекламни табли во разделните острови во
кој има поставено жардинерии поради
намалување
на
видното
поле
на
учесниците во сообраќајот, а исто така ќе
влијае врз хортикултурно уредување на
самите жарданерии и врз нивниот
естетски изглед.
VI. Планирана диспозиција на
урбаната опрема
Секторот за урбанизам и комунални
работи ќе изготви табеларен преглед на
диспозицијата на планирана урбана
опрема по локалитети. Во табеларниот
преглед
ќе
се
дадат
следните
информации:
− нумерација на објектите,
− модул,
− ознаки:
Н - нова урбана опрема,
ОН - урбана опрема што се
отстранува и се заменува со нова,
О - урбана опрема што се
отстранува,
З - урбана опрема што се задржува,
− КП каде се предвидува урбаната
опрема,
− местоположба, улица и број на
урбаната опрема,
− Тип на урбаната опрема,
2
− површина во м ,
− намена
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VII.
Начин
и
услови
за
поставување и одржување на урбана
опрема
Согласно 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 и 132/16),
урбана опрема се поставува на јавни
површини кои претставуваат градежно
изградено и уредено земјиште без притоа
да се наруши основната намена на
просторот и безбедноста на сообраќајот.
Потребата за поставување на урбана
опрема ја утврдува Советот на Општина
Струмица.
Урбаната опрема се поставува по
добиено одобрение за поставување на
урбана
опрема,
кое
го
издава
Градоначалникот на општина Струмица.
Микролокациските
услови
претставуваат извод од графичкиот и
текстуалниот дел на Програмата за
поставување на урбана опрема во
соодветен размер.
Согласно Правилникот за формата
и содржината на одобрението за
поставување на урбана опрема и начинот
на неговото издавање (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр. 123/08),
Одобрението за поставување на урбана
опрема се издава на образец во формат
А4.
Урбаната опрема се поставува на
микролокации
согласно
графичкиот
преглед.
Точното
позиционирање
на
урбаната опрема, го одредува овластен
геодет.
Формата
и
содржината
на
одобрението и начинот на неговото
издавање ги пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од
областа на управување со градежното
земјиште.
Општина
Струмица
согласно
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 и
132/16) води регистар на издадени
одобренија
за
поставување
и
отстранување на урбаната опрема, а
формата, содржината и начинот на
водење на регистарот ги пропишува
министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење
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на работите од областа на управување со
градежното земјиште.
Утврдувањето на висината на
комуналната такса е регулирана согласно
Одлуката за утврдување на висината на
комуналните такси во член 4 Тарифен
број 3 и Тарифен број 7 по 1м2 – дневно е
5 денари. (Сл.гласник на општина
Струмица бр.11/05, 20/06 и 01/14).
Поставување урбана опрема на
јавни површини, за чие одржување е
надлежна Општина Струмица, се врши
врз основа на одобрение за поставување
на урбана опрема.
Одобрението за поставување на
урбана
опрема
го
издава
Градоначалникот на општина Струмица.
Времетраењето на одобрението за
поставување на урбана опрема може да
биде:
- краткотрајно, за време од 24 часа;
- сезонско, за период од 3 до 6 месеци и
- годишно, за период од 1 година.
Одобрението за поставување на
урбана опрема, се добива врз основа на
поднесено барање, кое се доставува
заедно со комплетна документација и тоа:
1.За урбана опрема ( постоечки
монтажно – демонтажни објекти ):

- Документ за регистрирана дејност
од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација,

- Доказ за регулирано плаќање на
комунална такса,

- Извод од Програма од член 11,
- Склучен договор со Општина
Струмица за поставување урбана опрема,
Одобрението за поставување урбана
опрема
(постоечки
монтажно
–
демонтажни објекти), да трае најмалку 2
години, согласно склучениот договор.
2.За урбана опрема која се
поставува за вршење на дејност и тоа:
тераси со или без тенда, покриени и
непокриени шанкови
- Доказ за платена административна такса
-Тековна состојба, документ за
регистрирана дејност од Централен
регистар не постар од 6 месеци,
-Елаборат,
нацрт
шема
за
микролокација за јавната површина која ќе
се користи.

15.04.2019 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

3. За поставување на детски
игралишта, јавни санитарни јазли,
рекламни и информативни паноа,
типски објекти за обезбедување кои
се во функција на дипломатско –
конзуларните
претставништа,
на
објекти на државната управа и на
резиденцијалните објекти
- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект,
4. Клупи, чешми, корпи за
отпадоци,
телефонски
говорници,
автобуски постојки, платформи за
јавни манифестации и останати видови
на урбана опрема која не се однесува
на вршење на дејност
Извод од Програма ,
Ситуација со обележена локација
на урбаната опрема со размер,

-

-

5. Фонтани
Извод од Програма ,
Ревидиран основен проект,

6. Тезги и елементи за
изложување на производи(рафтови)
-Доказ за платена
административна такса
- Тековна состојба, документ за
регистрирана дејност од Централен
регистар не постар од 6 месеци (за правни
лица),

- Лична исправа на баратело (за
физички лица),
-Елаборат
или
ситуација
со
обележана локација на урбаната
опрема во размер,
7. Самостоечки рекламни паноа и
рекламни табли
такса,

-Доказ за платена административна

-Тековна состојба, документ за
регистрирана дејност од Централен
регистер за постар од 6 месеци (за правни
лица),
-Лична исправа на барателот
(физички лица),
-Елаборат
или
ситуација
со
обележена локација на урбаната опрема
во размер
-Елаборат или проект за статика (за
елементи поголеми од 6м²)
Постапката
по
барање
ја
спроведува
надлежниот
Сектор
за
урбанизам и комунални работи на
Општина Струмица.
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Надлежниот сектор на Општина
Струмица врши увид на лице место и
проверка на документацијата која се
доставува во прилог на барањето, од
аспект на усогласеноста со одредбите на
законите и прописите донесени врз
основа на закон, општите и посебните
стандарди, утврдени во одлуката за
отврдување
на
стандардите
за
поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Струмица.
Одобрението за поставување на
урбана опрема може да престане да важи
и пред истекот на времето за кое едадено
доколку:
-урбаната опрема е поставена
спротивно на издаденото одобрение за
нејзино поставување,
-не се поставува по акти на
надлежни
инспекции,
издадени
во
вршењето на инспекциски работи во
рамките на нивните овластување,
Во
случаите
од
претходно
наведеното, ново одобрение нема да се
издаде во наредниот период од 6 месеци.
Јавната површина на која се
однесува издаденото одобрение за
поставување на урбана опрема, имателот
на одобрението не може да ја издаде или
пренесе на користење во закуп или
подзакуп на друго лице со договор за
деловно – техничка соработка, ниту со
било кој друг правен акт.
Даденото
одобрение
за
поставување на урбана опрема не значи
ослободување
од
обврската
за
исполнување на други услови пропишани
со Закон.
VIII. Извори за финансирање на
Програмата
Програмата за поставување на
урбана опрема на подрачјето на Општина
Струмица се финансира од Буџетот на
општината за 2019 година.
Трошоците
за
поставување,
одржување, дислокација и отстранување
на урбаната опрема паѓаат на товар на
инвеститорот, физичко или правно лице.
IX.Динамика на реализација на
Програмата
Динамиката на реализација на
програмата ќе зависи од створените
правни и технички услови.
X.Вршење надзор
Вршењето
поставувањето,
дислокацијата и

надзор
над
задржувањето,
отстранувањето на

Стр. 22

Службен гласник на општина Струмица

урбаната опрема е во согласност со
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,
129/15,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и
132/16).
XI.Преодни и завршни одредби
Реализација на Програмата ја
врши Градоначалникот на Општина
Струмица во соработка со Секторот за
урбанизам и комунални работи.
Програмата може да се дополнува,
изменува и проширува на секоја наредна
седница согласно со потребите на
Општината и доставените барања до
Општина Струмица од сите правни и
физички лица.
XII. Оваа Програма влегува во
сила
осмиот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-2870/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Нацрт – Одлуката за
измена на Статутот на општина Струмица
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на
Нацрт – Одлуката за
измена на Статутот на општина Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр. 09-2872/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

бр. 8
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99.
Врз основа на член 52 став 2 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 11.04.2019 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Нацрт –Одлука за
измена на Статутот на општина
Струмица
Член 1
Се усвојува Нацрт - Одлуката за
измена
на
Статутот
на
Општина
Струмица.
Член 2
Се задолжува Комисијата за статут
и прописи за наредната седница на
Советот да утврди и достави ПредлогОдлука за измена на Статутот на Општина
Струмица.
Бр. 08-2872/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 год.
Претседател,
Струмица
Maрјан 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 Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2018 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр. 09-2873/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Koста Јаневски с.р.
.....................................

15.04.2019 год.
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100.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 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 11.04.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2018 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-2873/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица за 2018 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица за 2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр. 09-2874/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Koста Јаневски с.р.
................................
101.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
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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 11.04.2019 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица за 2018
година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица за 2018
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2874/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2018 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр. 09-2875/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Koста Јаневски с.р.
.........................................
102.
Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 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 11.04.2019 година, донесе
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З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2018 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2875/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2018 година
1Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2876/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
103.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2018 година.
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2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2876/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Кирил и
Методиј’’ Дабиле за 2018 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2877/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
104.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,, Кирил и
Методиј’’ Дабиле за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Кирил и
Методиј’’ Дабиле за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2877/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
……………………………………

15.04.2019 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“Струмица за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Никола
Вапцаров’’ Струмица за 2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр.09-2878/2
Општина
Струмица
15.04.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
........................................
105.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Никола
Вапцаров’’ Струмица за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Никола
Вапцаров’’ Струмица за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2878/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
11.04.2019 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,
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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 Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“Струмица за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2018 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр.09-2879/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
106.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Видое
Подгорец’’Струмица за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2879/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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. 26
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Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Сандо Масев“
Струмица за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2880/2
Општина Струмица
Градоначалник,
15.04.2019 год.
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
......................................
107.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2018 година
1. Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Сандо Масев“
Струмица за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2880/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2018 година
Се
усвојување

објавува
Заклучокот
на Годишна сметка

за
со

бр. 8

15.04.2019 год.

финансов извештај на OOУ „Маршал Тито“
Струмица за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2881/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
108.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2018 година
1. Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Маршал
Тито’’ Струмица за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2881/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Маршал Тито“
Муртино за 2018 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Маршал Тито“
Муртино за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2882/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................

15.04.2019 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

109.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Маршал
Тито’’ Муртино за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Маршал
Тито’’ Муртино за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2882/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Даме Груев’’
Куклиш за 2018 година
1.Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Даме Груев“
Куклиш за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2883/2
Општина Струмица
Градоначалник,
15.04.2019 год.
Коста Јаневски с.р.
Струмица
............................
110.
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,
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21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Даме
Груев’’ Куклиш за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Даме Груев’’
Куклиш за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2883/1Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Герас Цунев’’
Просениково за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ ,,Герас Цунев’’
Просениково за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2884/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
111.
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
11.04.2019 година, донесе:

Стр. 28
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Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOУ “Герас Цуне“’
Просениково за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2884/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOМУ „Боро Џони“
Струмица за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOМУ „Боро Џони“
Струмица за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2885/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
112.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на OOМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2018 година
1.Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на OOМУ „Боро Џони“
Струмица за 2018 година.

бр. 8

15.04.2019 год.

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2885/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Заклучокот за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за 2018 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за 2018 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2886/2
Општина Струмица
Градоначалник,
15.04.2019 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
113.
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишна сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ ,,Детска
радост’’ Струмица за 2018 година
1. Се усвојува Годишна сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ ,,Детска
радост’’ Струмица за 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2886/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………

15.04.2019 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 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
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 112 месец 2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 112 месец 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2887/2
Општина Струмица
Градоначалник,
15.04.2019 год.
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р
...................................
114.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19),
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за период 1 месец-12 месец 2018 година
1.Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работа
на
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за период 1-12
месец 2018 година, усвоен со одлука на
Управниот
одбор
бр.02-1069/2
од
13.03.2019 год.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
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Бр.08-2887/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
11.04.2019 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, 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 Одлуката за усвојување на
годишна сметка за 2018 година на
ЈПКД,,Комуналец“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за усвојување на
годишна сметка за 2018 година на
ЈПКД,,Комуналец“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 11.04.2019 година.
Бр.09-2888/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.................................
115.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19),
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
усвојување на годишна сметка за 2018
година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
1. Се дава согласност на
Одлуката за усвојување
на годишна
сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
2018 година бр.02-1069/3 од 13.03.2019
год.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето

Стр. 30

во „Службен
Струмица”.

Службен гласник на општина Струмица

гласник

на

општина

Бр.08-2888/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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 Ценовникот за вршење на
работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Ценовникот за вршење на
работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр.09-2889/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
116.
Врз основа на член 11 од Законот
за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 9/97,6/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19),
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
11.04.2019 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Ценовникот
за вршење на работи на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица
1.Се
дава
согласност
на
Ценовникот за вршење на работи на
ЈПКД,,Комуналец“ Струмица, усвоен со
Одлука на Управниот одбор бр.02-1069/5
од 13.03.2019 год.

бр. 8

15.04.2019 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2889/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на
Општина Струмица донесе:
Решение
за објавување на Правилникот за
користење на сертификатна трговска
марка „Беласица планински производ“
Се објавува Правилникот за
користење на сертификатна трговска
марка „Беласица планински производ“
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 11.04.2019
година.
Бр. 09-2871/2
Општина Струмица
15.04.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
117.
Врз основа на член 177, 223 и 224
од Законот за индустриска сопственост
(Службен Весник на РМ бр. 21/09, 24/11,
12/14, и 41/14), член 3 од Правилникот за
трговска марка („Службен весник на РМ“
бр. 92/09) 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 11.04.2019 година, донесе:
Правилник
за користење на сертификатна трговска
марка „Беласица планински производ“
Член 1 (област)
Со овој Правилник
Општина
Струмица како носителот на правото на
сертификатната
трговска
марка
„Беласица планински производ“,
ги

15.04.2019 год.

бр. 8

Службен гласник на општина Струмица

уредува
изгледот
на
заштитената
сертификатна
трговска
марка
,
производите кои може да (ја носат) се
етикетираат со марката, потеклото на
производите, максимално дозволените
количини за означување, квалитетот и
својствата на производите кои се пуштаат
во промет, и нивното пакување и
означување.
Во правилникот се пропишуваат и
постапките за стекнување на правото за
користење на сертификатната марка,
содржината и начинот на водење на
регистерот за правото на користење на
сертификатната марка, промените кои се
впишуваат, содржина и форма на
барањето и постапка за впишувањена
промените, содржината и начинот на
водење на регистерот за издадени
контролни марки – етикети, важењето и
престанокот на правото на користење на
сертификатната марка,
мерките за
контрола, и мерките и последиците во
случај на повреда на трговската марка,
или непридржување кон одредбите на овој
Правилник.
Член 2 (изглед на СМ)
(1)
Сертификатната трговска
марка „Беласица планински производ“
(понатаму скратено СМ) преставува
графички знак (жиг) со специфичен
овален облик, во светло зелена боја,
уоквирен со темно зелена рамка и црни
букви, и
со внатрешен напис во
ќирилично
писмо
„БЕЛАСИЦА
планински производ“ (во Прилог 1). Со
овој знак се означуваат стоките
(производите) кои се заштитени со
трговска марка , за да се разликуваат
од сличните производи и стоки во
прометот.
(2)
Знакот
може да се
употребува само во неговата оргинална
форма и бои, кога се нанесува на
средставата за пакување и означување
на производите.
Член 3 (производи - стоки)
(1)Под
производи
заштитени со
сертификатната трговска марка
се
подразбираат подготвени производи за
пуштање во промет, и тоа групирани во
следните категории:
Преработки од шумски овошја и
печурки;
Сушени шумски овошја и бобинки
(плодови) , печурки;
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Компоти , слатка и џемови;
Конзервирани печурки;
Чаеви од шумски билки, цветови и
лисја;
Свежи шумски овошја и билки;
Пијалоци и овошни сокови од
шумски производи.
(2) Списокот на видови други шумски
производи и нивни крајни производи кои
можат
да
се
означуваат
со
сертификатната трговска марка „Беласица
природни производи“ е дадена во состав
на овој Правилник (Прилог 2).
(3)
Носителот
на
правото
на
сертификатна тровска марка Општина
Струмица нема да ја користи марката за
означување на своите производи
и
услуги.
-

Член 4 (потекло на производите)
(1)Производите
означени
со
сертификатната
марка
„Беласица
планински производ“ може да водат
потекло само од самоникнати диви видови
на други шумски производи, собрани од
планината Беласица .
(2)Границите на областа на собирање на
видовите
од планината Беласица се
одредени со географска карта која е во
состав на овој Правилник (Прилог 3).
Член 5 (количини и следливост)
(1) Максимално дозволените количини
за собрање, преработка и пакување на
производи
етикетирани
со
сертификатната трговска марка „Беласица
природни производи“ за една календарска
година, се одредени од носителот на
правото на сертификатна марка Општина
Струмица (Прилог 4).
(2) Корисниците на сертификатната
марка го докажуваат потеклото на
производите
преку
документи
за
следливост на производот, како откупни
белешки од собирачи од регионот,
документи за откупени количини од
регистрирани откупни пунктови за други
шумски производи во регионот на
Беласица,
квалитет
на
откупените
производите (свежи, замрзнати, сушени),
и вкупно откупени количини кои се
дозволени за користење одредени во став
(1) на овој член..
Член 6 (квалитет и својства спецификација на крајни производи)
1)Крајните производи кои можат да се
означат со сертификатната трговска марка
„Беласица планински производ“ според

Стр. 32
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класификацијата
на
квалитетот
и
својствата, спаѓаат во следните класи
производи
(според
Ничанска
класификација – 11-то издание):
- Класа 29: Преработки од шумски
овошја и печурки, конзервирани,
смрзнати, сушени и варени овошја,
џемови, компоти;
(џемови 290024;
компоти 290179; печурки конзервирани
290120);
- Класа 30: Чаеви (чаеви немедицински
300009; цветови и лисја како замена
на чај 300221);
- Класа 31: Сурови и непреработени
шумски производи, природни билки и
цветови;
- Класа 32: Пијалоци од шумско овошје
и овошни сокови (безалкохолни
овошни пијалоци 320006);
Член 7 (пакување и означување на
производите)
(1)Крајните производи
кои се
означуваат со сертификатната трговска
марка „Беласица планински производ“ се
пакуваат во амбалажа за прехрамбени
производи (хартиена, картонска, стаклена,
пластична) одобрени според важечките
законски прописи за безбедност на
храната (Правилник за начинот на
означување на храната Службен Весник
на РМ бр. 118/05).
(2)Поединечните и означените
производи не треба да надминат нето
содржина од 1 килограм.
(3)Означувањето на производите
со етикети треба задолжително да ја
содржи сертификатната марка „Беласица
планински производ“ во боја на предната
страна на производот , како и грбот на
Општина Струмица како носител на
заштитената трговска марка.

Стекнување на правото за користење
на сертификатната марка
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Струмица, Босилово, Василево и Ново
Село.
(3)
Корисниците
на
сертификатната марка плаќаат надомест
за една година, по износ утврден од
носителот на правото на сертификатна
марка Општина Струмица.
(2)Како носител на правото на
сертификатната
марка,
Општина
Струмица не може да се јави како
корисник на сертификатната марка, како и
органи и тела основани или во состав на
Општина Струмица.
Член 9 ( пријава на корисниците)
(1) Пријавата за правото на користење на
сертификатната марка содржи :
- Барање за признавање на правото
на користење сертификатна марка
„Беласица планински производ“
(образец во Прилог 5)
- Доказ за вршење дејност од
Централен Регистер на РМ, не
постар од 6 месеци,
- Доказ
за
регистрирани
преработувачки
капацитети
со
локација на истите,
- Податоци
за
планираното
производство
на
производи
означени со сертификатна марка
„Беласица планински производ“,
групирани по категории од член 3
на овој правилник,
- Вкупна нето количина изразена во
килограми,
во
рамките
на
максимално дозволените количини
од член 5 на овој Правилник.
- Број на побарани етикети (жигови –
налепници) од сертификатната
марка, за спакуван број на единици
од производите од Член 6.
- Платен надомест за користење на
сертификатната марка
за една
година.

Член 8 ( услови за корисниците)

Комисија за проверка на квалитетот на
производите

(1)Како подносител на правото на
користење
сертификатна
марка
„Беласица планински производ“ може да
биде секое здружение на граѓани и секое
правно лице, регистрирани за откуп на
други
шумски
производи,
и/или
преработка на храна од струмичкиот
регион, со седиште и производни
капацитети на територија на Општините

Член 10
(1)За контрола и надзор над
исполнувањето на одредбите од овој
Правилник, Општина Струмица
со
Решение формира Комисија за контрола
на
производите
заштитени
со
сертификатна марка „Беласица планински
производ“
(во понатамошен текст
Комисија), е составена од 3 (три) члена
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именувани од страна на Градоначалникот
и тоа:
Преставник од Општина Струмица, во
својство Претседател на Комисијата,
Преставник од ПШС „Беласица“ од
ЈП„Македонски шуми“ во својство на
член,
Преставник од локална институција
(пазарен инспекторат, друго стручно
лице) во својство на член.
(2)Мандатот на секој член од
Комисијата е 12 (дванаесет) месеци, со
неограничено право на реизбор.
Член 11
(1) Комисијата ги разгледува
пријавите за правото на користење на
сертификатната марка, и врши увид во
исполнување на правилата за производи,
потекло, количини, квалитет, пакување и
означување на производите (членовите 3,
4, 5, 6 и 7) од овој Правилник.
(2) Комисијата изготвува Записник
по пријавите, со предлог за издавање
Решение за признавање на правото за
користење
до
Градоначалникот
на
Општина Струмица, или прелдог за
одбивање на пријавите.
Член 12
(1)Врз основа на Записникот од член 9, во
рок од 8 (осум) дена, Градоначалникот
донесува Решение за признавање на
право на користење на сертификатната
марка „Беласица планински производ“,
или Решение за одбивање на пријавата.
(2)Во постапката за донесување Решение,
ќе се применуваат одредбите од Законот
за општата управна постапка.
Регистер на правото на користење на
СМ
Член 13
(1)
Општина
Струмица
како
носител на правото на сертификатната
марка „Беласица планински производ“,
воведува Регистер за правото на
користење на сертификатната марка на
субјектите од член 8 став(1), и за водење
на регистерот задолжува вработено лице
од Општината.
(2) Во регистерот се внесуваат
податоците од одобрените пријави на
барателите од член 8, и тоа:
деловоден број на сертификатната
марка (СМ);
податоци
за
барањето
и
одобрувањето за користење на СМ;
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податоци за датум на извршениот
увид и контрола на одредбите од член
4, 5, 6 и 7 на овој Правилник од страна
на Комисијата;
податоци за промените : број и датум
на барањето, број и датум на
решението и извршената промена;
податоци
за
продолжување
на
правото на користење на СМ; и
податоци за платен надоместок.
(3) формата и содржината на
Регистерот од став (1) на овој член е
даден во Прилог 6 на овој Правилник.
-

Регистер на одобрени и издадени
контролни марки
Член 14
(1)Регистерот на одобрени и
издадени контролни марки – етикети
(жигови) ги содржи следните податоци:
реден
број,
назив
на
производителот/корисникот на
правото;
број на решение за користење
на сертификатна марка;
датум
на
издавање
на
контролните марки- етикети;
број на издадени контролни
марки- етикети;
број на употребени контролни
марки по вид на производи;
потпис на подносителот на
барањето за издавање на
контролни марки.
(2) формата и содржината на
Регистерот од став (1) на овој член е
даден во Прилог 7 на овој Правилник
Впишување промени во Регистрите
Член 15
(1) Во Регистерот на корисници на
правото
на
сертификатната
марка
„Беласица планински производ“
се
впишуваат промени по барање на
корисниците доколку тие го променат
името, седиштето, адресата и други
промени. Кон Барањето за промени се
доставуваат и правни документи во
оргинална форма или копии заверени на
нотар.
(2) Во Регистерот на одобрени и
издадени контролни марки –етикети,
промените се впишуваат по барање на
корисниците
на
правото
на
сертификатната
марка
„Беласица
планински производ“, и кон барањето се
наведува причината и образложението за
бараната
промена
согласно
овој
Правилник.

Стр. 34

Службен гласник на општина Струмица

(3)Доколку
барањата
за
впишување промени во Регистрите се
прифатени, Комисијата,
донесува Решение за впишување на
промените.
(4)
Доколку
барањето
за
впишување промени во Регистрите се
одбиени, Комисијата писмено го известува
барателот за одбивање на неговото
барање.
(5) Формата и содржината на
Барањето за впишување промени во
регистрите на СМ се дадени како образец
во Прилог 8 на овој Правилник.
Член 16 Надзор над квалитетот на
производите
(1)Комисијата е должна два пати
во годината да извршува надзор над
исполнување
на
правилата
за
производите кај корисниците на правото
за користење на сертификатната марка,
утврдени со овој Правилник.
(2)Една од контролите мора да
биде пред пуштање во промет на
производите означени со етикетата
„Беласица планински производ“.
(3)Доколку
при
вршење
на
надзорот се утврдат неправилности,
Комисијата со записник го известува
корисникот за истите и рокот во кој треба
да се отстранат.
(4)Доколку
во
дадениот
рок
корисникот
не
ги
отстрани
неправилностите , Комисијата ќе изготви
предлог до Градоначалникот на Општина
Струмица да издаде Решение за
одземање на правото за користење на
сертификатната марка и ќе го извести
Државниот пазарен инспекторат.
(5)Против Решението од став (5)
на овој член, незадоволната странка може
да изјави Жалба согласно одредбите на
Законот за општа управна постапка.
(6)Со одредбите на овој член, не
се навлегува во надлежностите на
Државниот пазарен инспекторат.

Важење на правото на користење на
сертификатната марка
Член 17
Правото
на
користење
на
сертификатната марка важи за периодот
за
кој
е
стекнато
правото
на
сертификатната марка.
По престанокот на важењето на
сертификатната
марка
„Беласица
планински производ“ , правото на
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користење на сертификатната марка
престанува.
При продолжување на правото на
сертификатната марка од страна на
Општина Струмица, продолжувањето на
правото на користење сертификатна
марка на дотогашните корисници се
стекнува по автоматизам.
Престанок на правото на користење на
сертификатната марка
Член 18
(1)Престанок
на
правото
на
користење на сертификатната марка
„Беласица планински производ“ може да
настане по службена должност, или по
барање на подносителот на барањето за
признавање на право за користење
сертификатна марка.
(2)Престанок на правото на користење
сертификатна марка „Беласица планински
производ“
по
службена
должност
настанува доколку :
Не се запазени правилата при
добивање на производи од Член 6,
Носителот
на
правото
на
користење на сертификатната
марка изврши груба злоупотреба
на означувањето на производите
со заштитниот знак (жиг),
Носителот
на
правото
на
користење на сертификатната
марка не постапи согласно Член
16 од овој Правилник,
Во други случаи на грубо
непочитување на одредбите од
овој Правилник.
(3)Во случаите од ставот (2) на
овој член, Градоначалникот
на
Општина Струмица носи Решение за
престанок
на
користење
на
сертификатната марка.
(4)Во случај на престанок на
користење на сертификатната марка по
диспозија на корисникот, барањето
содржи:
Податоци за поносителот на
барањето,
Број на Решението за признавање
на правото на користење на
сертификатната марка,
Потпис и печат на подносителот
на барањето.
Во случајот од став (4) на овој
член,
Градоначалникот
на
Општина Струмица носи Решение
за престанок на правото за
користење сертификатна марка.
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Преодни и завршни одредби

Влегување во сила
Член 20

Член 19
За се она што не е предвидено со
овој Правилник, ќе се применуваат
одредбите од Законот за општа управна
постапка,
Законот
за
индустриска
сопственост, Законот за пазарен државен
инспекторат и Правилникот за трговска
марка.
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Овој
Правилник
и
неговите
одредби влегуваат во сила со денот на
неговото донесување, а ќе се применуваат
еден ден по поднесувањето на Барањето
за признавање на правото за трговска
марка во Државниот завод за индустриска
сопственост.
Бр.08-2871/1 Совет на општина Струмица
11.04.2019 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
........................................
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118.
Прилог бр. 1: Графички изглед на Сертификатната трговска марка
планински производ“

„Беласица

Опис на знакот :
Формата на знакот има специфичен овален облик. Составена е од два дела и кружна
апликација. Горниот дел представува закривен лачен правоаголник со кружно одземени
агли. Под него е аплициран помал правоаголник со иста форма без горната основа, слеана
со горниот. Под него е поместен крижен отсечок без тетива, слеан со помалиот
правоаголник. Целата форма во поле е обоена со иста боја и опишана со две рамки
(надворешна и внатрешна со различна боја). Во двата краја на горниот правоаголник се
лоцирани две нитни со оквир и внатрешно поле во боја иста како буквите. Буквите во
горниот правоаголник се испишани со големи болдирани букви, фонт: Calibri (БЕЛАСИЦА), а
текстот во малиот правоаголник (ПЛАНИНСКИ ПРОИЗВОД) е испишан со букви со исти
карактеристики како претходните со димензија 50% помала.
Користени бои:
-

Надворешна рамка - C: 84%, M: 19%, Y: 100%, K: 7%.
Внатрешна рамка - C: 66%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%.
Поле - C: 27%, M: 0%, Y: 100%, K: 0%.
Букви - фонт: Calibri - C: 44%, M: 70%, Y: 100%, K: 56%.
Нитни - рамка: C: 84%, M: 19%, Y: 100%, K: 7%.
Нитна поле - C: 44%, M: 70%, Y: 100, K: 56%.
Системот на боите е во CMYK.
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119.
Прилог 2.: Список на други шумски производи и нивни преработки кои можат да се
означуваат со сертификатната трговска марка „Беласица планински производ“
Народно име

Латинско име

1.

Питом костен

CASTANEA SATIVA

2.

Липа

3.

Дренка

TILIA
CORDATA
MILL..
CORNUS MAS

4.

Бозел

5.

Лешник

6.

Капина

7.

Трнинка

8.

Боровинка

9.

Ајдучка трева

Квалитет

Краен производ

Свеж,

Свеж

Цвет

Сушена,

Чај

Плод

Свежа,

SAMBUCUS NIGRA

Цвет

Сушен,

Свежа,
сушена,
сок, компот, џем
Чај

CORYLLUS
AVELLANA L.
RUBUS
FRUTICOSUS
PRUNUS SPINOSA

Плод

Свеж,

Свеж

Плод

Свежа,

Плод

Свежа,

Свежа,
компот,
џем
Свежа, компот

VACCINIUM
MYRTILLUS
ACHILLEA
MILLEFOLIUM
ORIGANUM
VULGARE
THYMUS SPP.

Плод

Свежа,

Цвет, херба

Сушена,

Свежа,
компот, џем
Чај

Херба

Сушен,

Чај

Херба

Сушена,

Чај

Цвет, херба

Сушен,

Чај

13. Шумска јагода

HIPERICUM
PERFORATUM
FRAGARIA VESCA

Плод

Свежа ,

14. Врган

Boletus edulis Bull

Плодно тело

Сушен,

Свежа,
компот,
џем
Сув, маринада

15. Лисичарка

Cantharellus
cibarius

Плодно тело

Свежа,

Маринада

10. Планински чај
11. Мајчина
душичка
12. Кантарион

Дел
кој
собира
Плод

се

сок,

Пакување и означување: Поединечните и означените производи не треба да
надминат нето содржина од 1 килограм.
____________________________________

