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Стр. 2

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
изготвување на пречистен текст на
Статутот на општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
изготвување на пречистен текст на
Статутот на општина Струмица, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2019 година.
Бр.09-5364/2
10.07.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

................................
295.
Врз основа на член член 149 од
Деловникот на Советот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр.2/06), 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.07.2019
година, донесе
Одлука
за изготвување на пречистен текст на
Статутот на општина Струмица
Член 1
Се
донесува
Одлука
за
изготвување на пречистен текст на
Статутот на општина Струмица врз основа
на Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
број
бр.
4/03)
и
измените
и
дополнувањата
објавени во „Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 2/06,
15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19).
Член 2
Се задолжува Комисијата за статут
и прописи врз основа на основниот текст
и донесените измени и дополнувања да

бр. 18

11.07.2019 год.

изготви пречистен текст на Статутот на
општина Струмица, во рок од 15 дена од
денот на стапувањето во сила на оваа
Одлука и истиот да го објави во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-5364/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
Одлуката за долгорочно задолжување на
Општина Струмица
Се објавува Одлуката за измена на
Одлуката за долгорочно задолжување на
Општина
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2019 година.
Бр.09-5365/2
10.07.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

......................................
296.
Врз основа на член 18 и 20 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и
209/18), член 36 од Законот за локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.07.2019
година, донесе

11.07.2019 год.

бр. 18

О д л у к а
за измена на Одлуката за долгорочно
задолжување на Општина Струмица
Член 1
Во
Одлуката
за
долгорочно
задолжување на Општина Струмица
бр.08-2073/1
од
18.03.2019
година
(„Службен гласник на општина Струмица
број 5/19), член 5 се менува и гласи:
„Висината
на
задолжувањето,
односно
максималниот
износ
на
главницата
изнесува 143.708.489,90
денари, од кои:
117.160.258,90
денари
за
„Проектот за замена и инсталација на
куќни
хоризонтални/вертикални
и
ултразвучни водомери со надоградба на
опрема
за
далечинско
мобилно
отчитување и интеграција на водомерите
во систем за далечинско отчитување во
Општина Струмица“ и
- 26.548.231,00 денари за „Проект
за
проширување
на
секундарна
дистрибутивна гасоводна мрежа во
Струмица“.
Висината на каматната стапка ќе
биде согласно понудените услови на
огласот.“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5365/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на максималниот износ на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување на максималниот износ на
вредноста на бодот за пресметување на

Службен гласник на општина Струмица

стр. 3

платите на давателите на јавни услуги и
на директорот на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2019 година.
Бр.09-5366/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................

297.
Врз основа на член 166 – з од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Р. Северна Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
104/19) 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, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 10.07.2019 година, донесе
Одлука
за утврдување на максималниот износ
на вредноста на бодот за
пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот на ЈОУДГ „Детска радост“Струмица
Член 1
Максималниот износ на вредноста
на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за периодот од 01.06.2019
година до 31.08.2019 година изнесува
77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019
година до 31.12.2019 година изнесува
81,10 денари
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5366/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...………………………..

Стр. 4

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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за дел од
Блок 14, дел од У.Е.2, Блок 14, согласно
ГУП измена и дополна, Општина
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Детален урбанистички
план за дел од Блок 14, дел од У.Е.2, Блок
14, согласно ГУП измена и дополна,
Општина
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2019 година.
Бр.09-5367/2 Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
................................
298.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2019 година,
донесе
Одлука
за донесување на Детален
урбанистички план за дел од Блок 14,
дел од У.Е.2, Блок 14, согласно ГУП
измена и дополна, Општина Струмица
Член 1
Се
донесува
Детален
урбанистички план за дел од Блок 14, дел
од У.Е.2, Блок 14, согласно ГУП измена и
дополна, Општина Струмица, со плански
период 2015-2020, со плански опфат
(1,3321 ха)
Член 2
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок 14, дел од У.Е.2, Блок 14,
согласно ГУП измена и дополна, Општина

бр. 18

11.07.2019 год.

Струмица, со плански период 2015-2020, е
со плански опфат од 1,3321 ха и со
граничен опфат:
-

Од исток со оска на улица „Атанас
Караман“;
Од север со оска на ул.„Браќа
Минкови“;
Од запад со оска на ул.„Младинска“ и
Од јужна страна со оска на
ул.„Димитар Цветинов“.
Член 3

Деталниот урбанистички план за
дел од Блок 14, дел од У.Е.2, Блок 14,
согласно ГУП измена и дополна, Општина
Струмица, со плански период 2015-2020, е
изработен од ДГПТУ „СТАН АРТ“ ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово, со техн. број 09.0103/15 од мај 2019 година.
Член 4
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок 14, дел од У.Е.2, Блок 14,
согласно ГУП измена и дополна, Општина
Струмица, со плански период 2015-2020
се заверува со потпис и печат на
доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5367/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за дел од
Блок бр.22, (У.Е.2, Блок бр.13, согласно
ГУП) Измена и дополна, Општина
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Детален урбанистички
план за дел од Блок бр.22, (У.Е.2, Блок
бр.13, согласно ГУП) Измена и дополна,

11.07.2019 год.

бр. 18

Општина
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2019 година.
Бр.09-5368/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
299.
Врз основа на член 26 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2019 година,
донесе
Одлука
за донесување на Детален
урбанистички план за дел од Блок
бр.22, (У.Е.2, Блок бр.13, согласно ГУП)
Измена и дополна, Општина Струмица
Член 1
Се
донесува
Детален
урбанистички план за дел од Блок бр.22,
(У.Е.2, Блок бр.13, согласно ГУП) Измена и
дополна, Општина Струмица, со плански
период 2013-2018, со плански опфат (3,35
ха)
Член 2
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок бр.22, (У.Е.2, Блок бр.13,
согласно ГУП) Измена и дополна,
Општина Струмица, со плански период
2013-2018, е со плански опфат од 3,35 ха
и со граничен опфат:
- Од
источна страна
со
ул.
„Младинска“;
- Од север со ул. „Димитар
Цветинов“,
- Од запад со ул. „Киро Абрашев“ и
- Од југ со ул. „Ѓорѓи Василев“.
Член 3
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок бр.22, (У.Е.2, Блок бр.13,
согласно ГУП) Измена и дополна,
Општина Струмица, со плански период
2013-2018, е изработен од ДГПТУ „СТАН
АРТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со
техн. број 12.01-04/12 од јули 2015 година.
Член 4
Деталниот урбанистички план за
дел од Блок бр.22, (У.Е.2, Блок бр.13,
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согласно ГУП) Измена и дополна,
Општина Струмица, со плански период
2013-2018, се заверува со потпис и печат
на доносителот на планот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5368/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
режим на сообраќај на делница
(КП.бр.5594 во КО Струмица) за приклучок
на јавен пат од Автодром (Полигон) за
оспособување на кандидати за возачи за
„А“, „А1“,„Б“, „Ц“, „Ц1“, „Д“, „Д1“, „Ф“ со сите
подкатегории и внатрешно сообраќајно
уредување на истиот
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување режим на сообраќај на
делница (КП.бр.5594 во КО Струмица) за
приклучок на јавен пат од Автодром
(Полигон) за оспособување на кандидати
за возачи за „А“, „А1“, „Б“, „Ц“, „Ц1“, „Д“,
„Д1“, „Ф“ со сите подкатегории и
внатрешно сообраќајно уредување на
истиот, донесена на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2019 година.
Бр.09-5369/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

300.
Врз основа на член 348 од Законот
за
безбедност
на
сообраќајот
на
патиштата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16 и
83/18) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 10.07.2019 година, донесе
Одлука
за утврдување режим на сообраќај на
делница (КП.бр.5594 во КО Струмица) за
приклучок на јавен пат од Автодром
(Полигон) за оспособување на
кандидати за возачи за „А“, „А1“, „Б“,
„Ц“, „Ц1“, „Д“, „Д1“, „Ф“ со сите
подкатегории и внатрешно сообраќајно
уредување на истиот
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува
режимот на сообраќај
на делница
(КП.бр.5594 во КО Струмица) за приклучок
на јавен пат од Автодром (Полигон) за
оспособување на кандидати за возачи за
„А“, „А1“, „Б“, „Ц“, „Ц1“, „Д“, „Д1“, „Ф“ со сите
подкатегории и внатрешно сообраќајно
уредување на истиот.
.
Член 2
Режимот
на
сообраќајот
на
делница (КП.бр.5594 во КО Струмица) за
приклучок на јавен пат од Автодром
(Полигон) за оспособување на кандидати
за возачи за „А“, „А1“, „Б“, „Ц“, „Ц1“, „Д“,
„Д1“, „Ф“ со сите подкатегории и
внатрешно сообраќајно уредување на
истиот ќе биде уреден врз основа на
Основен сообраќаен проект за приклучок
на јавен пат од Автодром (Полигон) за
оспособување на кандидати за возачи за
„А“, „А1“, „Б“, „Ц“, „Ц1“, „Д“, „Д1“, „Ф“ со сите
подкатегории и внатрешно сообраќајно
уредување на истиот, со техн. бр. 15003/19 од април 2019 година, изработен
од ДПТУ „МС СТОП ПРОЕКТ“ ДООЕЛ,
Струмица, како и со обезбедена ревизија
на погоре наведниот Основен сообраќаен
проект, со техн. бр. 58/19 од 2019 година
изработена од ЗУМ ПРОЕКТ ДОО, Скопје,.
Член 3
Регулирањето на сообраќајот на
делница (КП.бр.5594 во КО Струмица) за
приклучок на јавен пат од Автодром
(Полигон) за оспособување на кандидати
за возачи за „А“, „А1“, „Б“, „Ц“, „Ц1“, „Д“,
„Д1“, „Ф“ со сите подкатегории и
внатрешно сообраќајно уредување на
истиот ќе биде со хоризонтална и

бр. 18
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вертикална сообраќајна сигнализација
согласно Правилникот за сообраќајните
знаци, опрема и сигнализација на патот
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 47/10, 31/11, 74/11 и
117/12) и тоа:
1. Хоризонтална сигнализација:
хоризонталните ознаки на коловозот треба
да се означат со бела боја, а дел со жолта
боја.
Боите
за
изведување
на
елементите
на
хоризонталната
сигнализација треба да се изработени врз
база на природини и вештачки смоли со
адитиви со одредена трајност и квалитет.
Дебелината на слојот на боја на сите
линии треба да изнесува просечно 600
микрони, што одговара на потрошувачка
на боја од 0,6 кг/на м² обоена површина.
Изведувањето на работите се врши
машински или рачно, а обоените
површини треба да имаат пропишен
коефициент на триење и прилепување.
Ивицата на линиите и на ликови треба да
биде остра и рамна, со отстапување од 5
мм, во однос на мерките од проектот
максимум до 5 %.
2. Вертикална сигнализација: за
сообраќајното уредување со вертикална
сигнализација одбрани се сообраќајни
знаци со стандардна големина Тип 2 и
материјал – фолија со ретрофлексија од
класа 2 на приклучокот на јавниот пат, а
Тип 3 и материјал – фолија со
ретрофлексија од класа 1 за во
внатрешноста на сообраќајниот автодром
(полигон).
Стандардните сообраќајни знаци
се изработуваат од алуминиумски лим,
заштитен
со
пластифицирање
или
полиестерска маса, се лрицврстуваат со
помош на опфатница од задната страна на
знакот на едностолбен носач од метална
цефка со бетонски фудамент или на
столбови за осветлување. Знаците се
поставуваат на висина (најниска точка на
знакот) од 1,2 м до 1,4 м и на 0,5 м до 1,25
м од слободниот профил на патот, на
начин да нивната рамнина отстапува во
хоризонтала за 3-5º во полето од
нормалата на особината на патот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-5369/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………

11.07.2019 год.

бр. 18

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, 8/18 и 16/19), 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.
6723 КО Вељуса
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат КП бр.
6723 КО Вељуса, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 10.07.2019 година.
Бр. 09-5370/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
301.
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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 6723 КО
Вељуса
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански
опфат
за
бесправниот
објект,викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр.
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6723 КО Вељуса, во сопственост на
лицето Николчо Лазарев.
Објектот на КП бр.6723 КО
Вељуса, според УПС за с. Вељуса. се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на лицето Николчо Лазарев.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-5370/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 1/15,8/18 и 16/19), 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.
1563 и КП бр. 1564 КО Дабиља
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат КП бр.
1563 и КП бр. 1564 КО Дабиља, донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2019 година.
Бр. 09-5371/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
302.
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
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гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2019 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат опфат за КП бр. 1563 и
КП бр. 1564 КО Дабиља
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
плански опфат за бесправниот објект,
производствен погон, кој се наоѓа на КП
бр. 1563 и КП бр. 1564 КО Дабиља, во
сопственост на лицето Бранко Филев.
Објектот на КП бр.1563 и КП бр.
1564 КО Дабиља, според УПС за с.
Дабиља. се наоѓа вон градежниот опфат,
на земјиште сопственост на лицето
Бранко Филев.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-5371/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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 ,8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
именување на членови во Надзорниот
одбор за внатрешна контрола на
работењето на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица
Се
објавува
Решението
за
именување на членови во Надзорниот
одбор за внатрешна контрола на

бр. 18

11.07.2019 год.

работењето на ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица, донесено на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2019 година.
Бр.09-5372/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.
Струмица
...................................
303.
Врз основа на член 131 од Законот
за заштита на децата („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
104/19), член 67 од Статутот на ЈОУДГ
„Детска радост” Струмица 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, 8/18 и 16/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2019 година,
донесе
Решение
за именување на членови во
Надзорниот одбор за внатрешна
контрола на работењето на ЈОУДГ
„Детска радост“ Струмица
1. За членови на Надзорниот одбор
за внатрешна контрола на работењето на
ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица, се
именуваат:
-

Алки Караманолев;
Зорица Димовска; и
Милка Јорданова.

2. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5372/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе

11.07.2019 год.

бр. 18

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2019 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2019 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 10.07.2019
година.
Бр.09-5373/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
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304.
Врз основа на член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.07.2019
година, донесе
Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2019 година
1. Во Програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2019 година
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 20/18, 2/19, 4/19 и 5/19), се вршат
следните дополнувања:

Во глава II
Детални урбанистистички планови во градот - самофинансирање
Во табелата по реден број 52 се додава:
Ред.бр.
објект
Начин на финасирање
Измена и дополна на урбанистички план за Блок 41, за
опфат кој ги опфаќа:
− од јужната страна ул„бр.1“,
53
Самофинансирање
− од западната страна ул„бр.2“,
− од југоисточната страна ул„Ленинова“,
− од источната страна ул„бр.15-а“,
− од северната страна ул„бр.15“,
− од северозападната страна до КП6612, КО
Струмица.
Во глава IV
Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на
просторот вон планските опфати
Во табелата по реден број 26 се додава:
Ред.бр.
објект
Начин на финасирање
ЛУПД за КП број 1407, КО Добрејци вон г.р., која
парцела е опкружена од:
− од источна страна со КП бр.1408, КО Добрејци
27
Самофинансирање
вон г.р.;
− од западна страна со КП бр.1408, КО Добрејци
вон г.р.;
− од северна страна со ул КП бр. 1697, јавен пат,
КО Добрејци вон г.р.;
− и од јужната страна со КП бр.1410, КО
Добрејци вон г.р.
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2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

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

Бр.08-5373/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
………………………..

Бр.08-5374/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за промена на
Статут ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за промена на
Статутот
ЈОУДГ
„Детска
Радост“
Струмица, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 10.07.2019 година.
Бр.09-5374/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................

305.
Врз основа член 116 став 1
алинеја 8 од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 23/13, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.07.2019
година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
промена на статутот ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица
1. Се дава согласност на Oдлуката
за промена на Статутот ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица бр. 01-170/1 од
13.06.2019 година, донесенa од Управниот
одбор на детската градинка.

…………………………….
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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за внатрешна
организација на работни места во ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за внатрешна
организација на работни места во ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2019 година.
Бр.09-5375/2
Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

306.
Врз основа член 116 став 1
алинеја 8 од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 23/13, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.07.2019
година, донесе

11.07.2019 год.

бр. 18

Службен гласник на општина Струмица

Заклучок
за давање согласност на Правилникот
за внатрешна организација на работни
места во ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица
1.
Се
дава
согласност
на
Правилникот за внатрешна организација
на работни места во ЈОУДГ „Детска
Радост“
Струмица
бр.
01-171
од
13.06.2019 година, донесен со Одлука на
Управниот одбор бр. 02-172 од 13.06.2019
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5375/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Правилникот за
систематизација на работни места во
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на
Правилникот
за
систематизација на работни места во
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2019 година.
Бр.09-5376/2 Општина Струмица
10.07.2019 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
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307.
Врз основа член 116 став 1
алинеја 8 од Законот за заштита на
децата („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 23/13, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19) 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, 8/18
и 16/19), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 10.07.2019
година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Правилникот
за систематизација на работни места во
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица
1.
Се
дава
согласност
на
Правилникот за систематизација на
работни места во ЈОУДГ „Детска Радост“
Струмица бр. 02-173 од 13.06.2019 година,
донесен со Одлука на Управниот одбор
бр. 02-174 од 13.06.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
со објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица”.
Бр.08-5376/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 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, 8/18 и 16/19), Градоначалникот
на општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2018
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2018
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година, донесен на седницата на Советот
на општина Струмица, одржана на
10.07.2019 година.
Бр.09-5377/2
10.07.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

бр. 18

11.07.2019 год.

Струмица, на седницата
10.07.2019 година, донесе:

одржана

на

Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
за работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2018
година

..............................
308.
Врз основа на член 26 - а од
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14,
215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 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, 8/18 и 16/19), Советот на општина

1.Се усвојува Годишниот извештај
за работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2018
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-5377/1 Совет на општина Струмица
10.07.2019 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

___________________________________________
__________________________

…………………………………………..

