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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,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица и
Општина Доjран

Се
објавува
Одлуката
за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица
и
Општина Дојран, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
25.06.2020 година.

Бр.09-3724/2
Општина Струмица
26.06.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
112.
Врз основа на член 14 и член 36 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02“), член 4 и член 29 од
Законот
за
меѓуопштинска
соработка
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09) 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, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.06.2020 година,
донесе
Одлука
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица и
Општина Дојран
Член 1
Со оваа Одлука Општина Струмица
воспоставува меѓупштинска соработка со
Општина Дојран за вршење работи од
областа на градежната инспекција.

бр. 12

26.06.2020 год.

Член 2
Вршењето на определените работи
од областа на градежната инспекција, ќе се
реализира
со
договор
помеѓу
Градоначалникот на општина Струмица и
Градоначалникот
на
општина
Дојран,
согласно
член
29
од
Законот
за
меѓуопштинска соработка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08-3724/1 Совет на општина Струмица
25.06.2020 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, 8/18,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица и
Општина Радовиш
Се
објавува
Одлуката
за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица
и
Општина Радовиш, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 25.06.2020 година.
Бр.09-3725/2
Општина Струмица
26.06.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

26.06.2020 год.
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113.
Врз основа на член 14 и член 36 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02“), член 4 и член 29 од
Законот
за
меѓуопштинска
соработка
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09) 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, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.06.2020 година,
донесе
Одлука
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица и
Општина Радовиш

Член 1
Со оваа Одлука Општина Струмица
воспоставува меѓупштинска соработка со
Општина Радовиш за вршење работи од
областа на градежната инспекција.
Член 2
Вршењето на определените работи
од областа на градежната инспекција, ќе се
реализира
со
договор
помеѓу
Градоначалникот на општина Струмица и
Градоначалникот на општина Радовиш,
согласно
член
29
од
Законот
за
меѓуопштинска соработка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08-3725/1 Совет на општина Струмица
25.06.2020 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, 8/18,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица и
Општина Гевгелија
Се
објавува
Одлуката
за
воспоставување
на
меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица
и
Општина Гевгелија, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 25.06.2020 година.
Бр.09-3726/2
Општина Струмица
26.06.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

114.
Врз основа на член 14 и член 36 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02“), член 4 и член 29 од
Законот
за
меѓуопштинска
соработка
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09) 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, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.06.2020 година,
донесе
Одлука
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица и
Општина Гевгелија
Член 1
Со оваа Одлука Општина Струмица
воспоставува меѓупштинска соработка со
Општина Гевгелија за вршење работи од
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областа на внатрешната ревизија и
инспекцискиот надзор од областа на
заштитата на животната средина.
Член 2
Вршењето на определените работи
од областа на внатрешната ревизија и
инспекцискиот надзор од областа на
заштитата на животната средина, ќе се
реализира
со
договор
помеѓу
Градоначалникот на општина Струмица и
Градоначалникот на општина Гевгелија,
согласно
член
29
од
Законот
за
меѓуопштинска соработка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08-3726/1 Совет на општина Струмица
25.06.2020 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, 8/18,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за прифаќање
иницијатива за воспоставување
меѓуопштинска соработка за решaвање на
проблемот со бездомните животни

Се
објавува
Одлуката
за
прифаќање иницијатива за воспоставување
меѓуопштинска соработка за решaвање на
проблемот со бездомните животни донесена
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 25.06.2020 година.
Бр.09-3727/2
Општина Струмица
26.06.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р
.............................................

бр. 12

26.06.2020 год.

115.
Врз основа на член 14 и член 36 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02“), член 5 и
8 од
Законот
за
меѓуопштинска
соработка
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09) 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, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 25.06.2020 година,
донесе
Одлука
за прифаќање иницијатива за
воспоставување меѓуопштинска
соработка за решaвање на проблемот со
бездомните животни
Член 1
Се
прифаќа
иницијативата
Градоначалникот на Општина Струмица за
воспоставување на
меѓупштинска
соработка
помеѓу
општините
од
Југоисточниот плански регион (Струмица,
Радовиш, Гевгелија, Дорјан, Богданци,
Валандово, Конче, Василево, Босилово и
Ново Село) за решавање на проблемот со
бездомните животни
Член 2
По прифаќањето на иницијативата
од советите на општините од Југоисточниот
плански регион, ќе именуваат по два члена
во заедничка комисија, за подготовка на
предлог-акти
за воспоставување на
меѓуопштинската соработка и предлози на
акти, со кои се предлага да се основаат или
формираат облиците
преку кои ќе се
остварува заедничка соработка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08-3727/1 Совет на општина Струмица
25.06.2020 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
.....................................

26.06.2020 год.

бр. 12

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,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување
на Оперативен план со методологија и
правилник за ставање во функција на
повеќенаменски социјален центар и НВО центар во Општина Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
донесување на Оперативен план
со
методологија и правилник за ставање во
функција на
повеќенаменски социјален
центар и НВО - центар
во Општина
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
25.06.2020 година.
Бр.09-3728/2
Општина Струмица
26.06.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
116.
Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ 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, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 25.06.2020 година, донесе
Одлука
за донесување на Оперативен план со
методологија и правилник за ставање во
функција на повеќенаменски социјален
центар и НВО - центар во Општина
Струмица
Член 1
Се донесува Оперативен план со
методологија и правилник за ставање во
функција на
повеќенаменски социјален
центар и НВО - центар
во Општина
Струмица бр. 09-3629/1 од 18.06.2020
година.

Службен гласник на општина Струмица
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Член 2
Оперативниот план со методологија
и правилник за ставање во функција на
повеќенаменски социјален центар и НВО центар во Општина Струмица бр. 09-3629/1
од 18.06.2020 година, е составен дел на
оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-3728/1 Совет на општина Струмица
25.06.2020 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, 8/18,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
режим на сообраќај на улиците „Моша
Пијаде“ „Монополска“ и „Беласица“ во град
Струмица
Се објавува
Одлуката
за
утврдување режим на сообраќај на улиците
„Моша
Пијаде“
„Монополска“
и
„Беласица“ во град Струмица , донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 25.06.2020 година.
Бр.09-3729/2
Општина Струмица
26.06.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
117.
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, 11/18,
83/18 и 98/19), член 36 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ 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, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 25.06.2020 година, донесе

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

Одлука
за утврдување режим на сообраќај на
улиците „Моша Пијаде“ „Монополска“ и
„Беласица“ во град Струмица
Член 1
Со оваа Одлука се врши промена од
двонасочен во еднонасочен сообраќај и се
утврдува режимот на сообраќај на делница
на ул. „Моша Пијаде“, ул. „Монополска“ и ул.
„Беласица“, вклучувајќи ги и улиците „Ванчо
Китанов“ и „11- ти Октомври“
во град
Струмица, согласно основниот сообраќаен
проект
со
технички
број
015-008/20
изработен од МС
СТОП
ПРОЕКТ
ДООЕЛ Струмица.
Член 2
Сообраќајот
на
улица
„Моша
Пијаде“ на делница од крстосница со ул.
“Ванчо Китанов“ до крстосница со ул „11-ти
Октомври“ од двонасочен се поменува во
еднонасочен.
Правецот на движење
на оваа
делница
по ул. “Моша Пијаде“
е од
крстосница на
ул „11-ти Октомври“ кон
крстосница со ул.„Ванчо Китанов“.
Десната сообраќајна лента на оваа
делница на ул „Моша Пијаде“ гледано од
правец
на крстосница
со ул. „Ванчо
Китанов“ кон крстосница со ул. „11-ти
Октомври“ е за паралелно паркирање на
патнички моторни возила.
Член 3
Сообраќајот
на
улица
„Монополска“ од двонасочен се променува
во еднонасочен.
Правецот на движење
на
ул
„Монополска“ е од крстосница на ул. „Ванчо
Китанов“
кон крстосница со ул.„11-ти
Октомври“.
Член 4
Сообраќајот на улица „Беласица“ од
двонасочен се променува во еднонасочен.
Правецот на движење
на
ул
„Беласица“ е од крстосница со ул „Ванчо
Китанов“
кон крстосница со ул.„11-ти
Октомври“.
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Член 5
Со цел да се зголеми безбедноста во
сообраќајот на ул”11 Октомври”, ул.” Mоша
Пијаде„ и ул.”Ванчо Китанов”, ќе бидат
имплементирани мерки за смирување на
сообраќајот (вештачки издадености на
коловоз) на потребните приоди (краци) на
крстосниците.
Член 6
Правецот и начинот на движиње на
ул. „Моша Пијаде“ - делница од крстосница
со ул. “Ванчо Китанов“ до крстосница со ул
„11-ти Октомври“, на ул “Монополска“ и ул.
“Беласица“, во содејство со раскрсниците на
улиците „Ванчо Китанов“ и „11- ти Октомври“,
во Струмица и мерки за смирување на
сообраќајот (вештачки издадености на
коловоз) на ул”11 Октомври”, ул.” Mоша
Пијаде„ и ул.”Ванчо Китанов”, се регулира со
соодветна вертикална
и хоризонтална
сообраќајна сигнализација и сообраќајни
знаци и опрема, определени со основниот
сообраќаен проект, со технички број 015008/20 изработен од МС СТОП ПРОЕКТ
ДООЕЛ Струмица.
Член 7
Составен дел на оваа Одлука е
„Основниот сообраќаен проект за промена
на режимот на сообраќај на дел од ул. Моша
Пијаде“, ул “Монополска“ и ул. “Беласица“,
во град Струмица со технички број 015008/20 изработен од МС
СТОП
ПРОЕКТ ДООЕЛ Струмица.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-3729/1 Совет на општина Струмица
25.06.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
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