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396.
Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,
192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 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 седница одржана на 24.09.2020 година, донесе

Oдлука
за измени и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година

1. Општ дел
Член 1
Буџетот на Општина Струмица за 2020 година се состои од:
Буџет

Ребаланс

Расходи од резервите

1.124.201.707
274.528.341
64.116.263
47.000.000
578.151.779
103.446.954
56.958.370
1.235.593.291
1.232.293.291
3.300.000

1.124.127.430
274.528.341
64.116.263
47.000.000
578.151.779
103.372.677
56.958.370
1.240.791.810
1.237.491.810
3.300.000

II.

Дефицит

- 111.391.584

-116.664.380

III.

Финансирање

111.391.584

116.664.380

Прилив

113.152.226
91.600.315
21.551.911
1.760.642
1.760.642

118.425.022
91.600.315
26.824.707
1.760.642
1.760.642

I.

Вкупни приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи

II.

Капитални приходи
Приходи од дотации
Приходи од трансфери
Приходи од донации

I.

Вкупни расходи
Од утврдени намени

Домаш.задолжување
Депозит
Одлив
Отплата на главница

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:
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бр. 27

29.09.2020 год.
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бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

стр. 55

Стр. 56
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бр. 27

29.09.2020 год.

29.09.2020 год.
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бр. 27

29.09.2020 год.
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бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица“.
Бр.08- 5582/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на Oпштина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена на
Одлуката за резервирање средства за
експропријација во Буџетот на општина
Струмица за 2020 година
Се објавува Одлуката за измена на
Одлуката за резервирање средства за
експропријација во Буџетот на општина
Струмица за 2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5583/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Jaневски с.р.
....................................

397.
Врз основа на член 26 став 1 точка 6
од Законот за експропријација („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12,
131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и
178/16) 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, 16/19 и 29/19) Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
24.09.2020 година, донесе
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Одлука
за измена на Одлуката за резервирање
средства за експропријација во
Буџетот на општина Струмица за 2020
година
Член 1
Во Одлуката за
резервирање
средства за експропријација во Буџетот на
општина Струмица за 2020 година („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се
врши следната измена:
Во член 1 износот од „10.044.102
денари“ се заменува со износот „4.044.102
денари“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-5583/1
Совет на општина Струмица
25.09.2020 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, 8/18, 16/19 и
29/19),
Градоначалникот
на
Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за прифаќање на
барања за согласност од Владата на
Република Северна Македонија за
реализирање на настава со физичко
присуство во основните и средните
општински училишта во Општина Струмица
во учебната 2020/2021 год.
Се објавува Одлуката за прифаќање
на барања за согласност од Владата на
Република
Северна
Македонија
за
реализирање на настава со физичко
присуство во основните и средните
општински училишта во Општина Струмица
во учебната 2020/2021, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр. 09-5570/2
Општина Струмица
25.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
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398.
Врз основа на член 22 став 1 точка 8
од
Законот
за
локална
самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 14
став 1 точка 8 и член 20 точка 44 од
Статутот на општина Струмица – прелистен
текст („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) и член 1, став 1,
точка 1 од Одлуката за мерки за спречување
на внесување и ширење на Коронавирус
COVID-19 („Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 62/20, 63/20, 64/20,
66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20,
134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20,
154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20,
169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20,
185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20,
208/20, 212/20 и 215/20), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
24.09.2020 година, донесе:
Одлука
за прифаќање на барања за согласност
од Владата на Република Северна
Македонија за реализирање на настава со
физичко присуство во основните и
средните општински училишта во
Општина Струмица во учебната 2020/2021
Член 1
Се
прифаќаат
барањата
за
согласност од Владата на Република
Северна Македонија за реализирање на
настава со физичко присуство во основните
општински училишта во Општина Струмица
во учебната 2020/2021 поднесени од
основните
општински
училишта
од
подрачјето на Општина Струмица: „Видое
Подгорец“, Никола Вапцаров“, „Маршал
Тито“ и „Сандо Масев“ од Струмица, „Даме
Груев“ од Куклиш, „Маршал Тито“ од
Муртино, „Свети Кирил и Методиј“ од
Дабиле, „Герас Цунев“ од Просениково и
„Гоце Делчев“ од Вељуса, како и на
Основното општинско музичко училиште
„Боро Џони“ од Струмица.
.
Член 2
Се
прифаќаат
барањата
за
согласност од Владата на Република
Северна Македонија за реализирање на
настава со физичко присуство во средните
општински училишта во Општина Струмица
во учебната 2020/2021 поднесени од
средните општински училишта од подрачјето
на Општина Струмица:
СОУ „Јане

бр. 27

29.09.2020 год.

Сандански“ Струмица, СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица и СОУ „Никола Карев“
Струмица.
Член 3
Барањата
за
согласност
за
реализирање на настава со физичко
присуство врз основа на оваа одлука да се
достават до Владата на Република Северна
Македонија веднаш по донесувањето на
оваа одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08 - 5570/1 Совет на општина Струмица
24.09.2020 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, 8/18, 16/19 и
29/19),
Градоначалникот
на
Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за дел од
блок 33 во град Струмица (плански период
2016-2021)
Се објавува Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за дел од
блок 33 во град Струмица (плански период
2016-2021), донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
24.09.2020 година.
Бр. 09-5584/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
399.
Врз основа на член 11 и 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, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе:

29.09.2020 год.
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Одлука
за донесување на Детален урбанистички
план за дел од блок 33 во град
Струмица (плански период 2016-2021)
Член 1
Се
донесува
Детален
урбанистичмки план за дел од блок 33 (дел
од блок 17 – стара поделба), на делот
помеѓу
улиците:
„Ванчо
Китанов“,
„Монополска“, „11-ти Октомври“ и „Моша
Пијаде“ во Струмица, ( плански период:
2016-2021).
Член 2
Детален урбанистички план за дел
2
од блок 33, е со површина од 8494,33 м и
со граничен опфат:
- Од западната страна со оска на
ул.„Монополска“;
- Од источна страна со оска на
ул„Моша Пијаде“;
- Од јужна страна со оска на
ул.„Ванчо Китанов“
- Од северна страна со оска на
ул.„11ти Октомври“
Член 3
Деталниот урбанистички план за дел
од блок 33, согласно ГУП на град Струмица,
(Општина Струмица, плански период: 20162021) е изработена од ДПГИ „Вектор 90“
Томе ДООЕЛ
- Струмица, со техн. број
010-0703/2016 од ноември 2019 и се состои
од:
-текстуален дел (документационна
основа и планска документација) ;
-графички приказ ((документациона
основа и планска документација)
Член 4
Деталниот урбанистички план за дел
од блок 33, во град Струмица, (Општина
Струмица - плански период 2016-2021), е
изработен во четири идентични примероци
и
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.08-5584/1
Совет на општина Струмица
25.09.2020 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан 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, 8/18, 16/19 и
29/19),
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 за КП бр.
6366/1 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за услогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
6366/1 КО Струмица, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 24.09.2020 година.
Бр. 09-5585/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................
400.
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, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 24.09.2020 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
услогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 6366/1 КО Струмица
Член 1
Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко-планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за бесправниот објект - деловен
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објект – дуќан , кој се наоѓа на КП бр. 6366/1
КО Струмица, по барање на Демиров Асан
ул. „Климент Охридски“ бр. 360Б
на
земјиште заверено на Имотрен лист бр.
50029 КО Струмица, сопственост на
Република Македонија.
Според ДУП за град Струмица
(Измена и дополнување на ДУП за дел од
Блок бр. 8), објектот се наоѓа во зона за
колективно домување.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5585/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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, 16/19 и
29/19),
Градоначалникот
на
Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
7542/1 КО Струмица
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
7542/1 КО Струмица, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 24.09.2020 година.
Бр. 09-5586/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
401.
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

бр. 27
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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, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 24.09.2020 година, донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП 7542/1 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 со висина П+1 (приземје и кат), кој се
наоѓа на КП бр. 7542/1 КО Струмица во
сопственост на Миле Голубовски.
Според ДУП на град Струмица,
објектот на КП бр. 7542/1 КО Струмица, се
наоѓа во зона со намена А2- домување во
станбени згради.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5586
Совет на општина Струмица
25.09.2020 год.
Претсeдател,
Марjан Даскаловски с.р.
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 доделување
парична помош на Лена Наскова од с.Банско
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Лена
Наскова од с.Банско, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 24.09.2020 година.
Бр.09-5587/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

29.09.2020 год.

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

стр. 63

402.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе

403.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе

Одлука
за доделување парична помош на Лена
Наскова од с.Банско

Одлука
за доделување парична помош на Трајчо
Коцев од с. Дабиље

Член 1
На Лена Наскова од с. Банско и се
доделува парична помош во вкупен нето
износ 30.000,00 денари, како помош за
настанат пожар.
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица за
2020 година и да се трансферираат на
доставена од нивна страна трансакциска
сметка.

Член 1
На Трајчо Коцев од с. Дабиље му се
доделува парична помош во вкупен нето
износ 50.000,00 денари, како помош за
настанат пожар.
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица за
2020 година и да се трансферираат на
доставена од нивна страна трансакциска
сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-5587/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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

Бр.08-5588/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување
парична помош на Трајчо Коцев од с.
Дабиље

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за доделување
парична помош на Младен Стоилков од
Струмица

Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Трајчо Коцев
од с. Дабиље, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
24.09.2020 година.

Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Младен
Стоилков од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.

Бр.09-5588/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................

Бр.09-5589/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

Стр. 64

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27

29.09.2020 год.

404.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе

405.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе

Одлука
за доделување парична помош на Младен
Стоилков од Струмица

Одлука
за доделување парична помош на
Ќамуран Расимов од Струмица

Член 1
На Младен Стоилков од Струмица
му се доделува парична помош во вкупен
нето износ од 10.000 денари, како помош за
штета настаната од пожар.
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица за
2020 година и да се трансферираат на
доставена од нивна страна трансакциска
сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.

Член 1
На Ќамуран Расимов од Струмица му
се доделува парична помош во вкупен нето
износ 50.000
денари, како помош за
санирање на штета настаната од пожар,
Член 2
Доделените парични средства да се
издвојат од Буџетот на општина Струмица за
2020 година и да се трансферираат на
доставена од нивна страна трансакциска
сметка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.

Бр.08-5589/1
Совет на општина Струмица
25.09.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................

Бр.08-5590/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 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 доделување
парична помош на Ќамуран Расимов од
Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
доделување парична помош на Ќамуран
Расимов од Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5590/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
....................................

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
верифицирање мандат на член на
Советот на општина Струмица
Се
објавува
Решението
за
верифицирање мандат на член на Советот
на општина Струмица, донесено на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5591/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................

29.09.2020 год.

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

406.
Врз основа на член 6 од Деловникот
на Советот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 2/07),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
Решение
за верификација на мандат на член на
Советот на општина Струмица
1.Се верифицира мандатот на
членот на Советот на општина Струмица –
Елизабета Ангелова, за преостанатиот дел
од мандатот на Ели Панова, сметано од
24.09.2020 година.
2. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр. 08-5591/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскалковски 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 Решението за
разрешување и избор на член на
Верификационата комисија
Се
објавува
Решението
за
разрешување и избор на член на
Верификационата комисија, донесено на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5592/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
407.
Врз основа на член 20 став 1 точка
39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1
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 24.09.2020 година, донесе

стр. 65

Решение
за разрешување и избор на член на
Верификационата комисија
1.Од функцијата член на Верификационата комисија , се разрешува Ели
Панова.
2.За член на Верификационата
комисија , се избира членот на Советот:
- Елизабета Ангелова
3.Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-5592/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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 Решението за
разрешување и избор на член на Комисијата
за мандатни прашања, избори и именувања
Се
објавува
Решението
за
разрешување и избор на член на Комисијата
за мандатни прашања, избори и именувања,
донесено на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5593/2 Општина Струмица
29.09.2020 год. Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................
408.
Врз основа на член 20 став 1 точка
39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1
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 24.09.2020 година, донесе

Стр. 66

Службен гласник на општина Струмица

Решение
за разрешување и избор на член на
Комисијата за мандатни прашања,
избори и именувања
1. Од функцијата член на Комисијата
за мандатни прашања, избори и именувања,
се разрешува Ели Панова.
2. За член на Комисијата за
мандатни прашања, избори и именувања,
се избира членот на Советот:
- Митко Дрвошанов
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-5593/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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

бр. 27

29.09.2020 год.

Решение
за разрешување и избор на член на
Комисијата за статут и прописи
1.Од функцијата член на Комисијата
за статут и прписи, се разрешува Ели
Панова.
2.За член на Комисијата за статут и
прописи, се избира членот на Советот:
- Елизабета Ангелова
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-5594/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и избор на член на Комисијата
за статут и прописи

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
разрешување и избор на член на Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите

Се
објавува
Решението
за
разрешување и избор
на член на
Комисијата за статут и прописи, донесено на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.

Се
објавува
Решението
за
разрешување и избор на член на
Комисијата за еднакви можности на жените и
мажите, донесено на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.09.2020 година.

Бр.09-5594/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

409.
Врз основа на член 20 став 1 точка
39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1
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 24.09.2020 година, донесе

Бр.09-5595/2
Општина Струмица
29.09.2020 год
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................
410.
Врз основа на член 20 став 1 точка
39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1
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 24.09.2020 година, донесе

29.09.2020 год.

бр. 27
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Решение
за разрешување и избор на член на
Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите
1.Од функцијата член на Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите, се
разрешува Ели Панова.
2.За член на Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите, се избира
членот на Советот:
- Ирена Бабамова Стојчева;
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.
Бр.08-5595/1 Совет на општина Струмица
25.09.2020 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, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2020 година
Се објавува Програмата за измена и
дополнување
на
Програмата
за
активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот
во 2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5602/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
411.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе

стр. 67

Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2020 година
Во Програмата за активностите на
општина Струмица во областа на локалниот
економски развој и туризмот во 2020 година
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
30/19), се вршат следните измени и
дополнувања:
а.Во глава:
3.
Проектни
активности
–
распоредување
на
буџетските
средства
Програма Г1: Подршка на ЛЕР
износот
од „8.081.067,00 денари“, се
заменува со износот: „6.081.067 денари“
б.Во глава:
4. Финансирање
Износот од „8.081.067,00 денари“ се
заменува со износот „6.081.067 денари“.
3. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5602/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2020
година
Се објавува Програмата за измена
и дополнување на Програмата
за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2020

Стр. 68
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година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.09.2020 година.
Бр.09-5603/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
412.
Врз основа на член 95 од Законот за
градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.275/19), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 став 1 точка 8 од Статутот на општина
1.

бр. 27

29.09.2020 год.

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 24.09.2020 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на градеж-ното
земјиште на подрачјето на Општина
Струмица за 2020 година
Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година “Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и
8/20) се вршат следните измени и
дополнувања:

Во глава

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ
Во точка:
ФА: Уредување на градежно земиште (капитални трошоци)
59.944.102 денари“ се заменува со износот „55.244.102 денари“

износот од „

а) Во табелата
По реден број 36 се додава:
ред. Назив на активноста
бр.
37

Реконструкција на Плоштад

б) Во точка 3: Програма ФД: Уредување на простор во рурални подрачја (капитални
трошоци)
Во табелата се додава:
ред. Назив на активноста
бр.
17

Бетонирање на атмосферски канал во с. Вељуса покрај главата улица – подетг
од пошта до дуќан на Иван Стоименов.

в) Во точка
5. Програма ЈЕ Припејд паркирање износот од „ 500.000 денари“ се заменува со
износот „ 750.000 денари“.
г) Во точка:
6.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување износот од „3.000.000 денари“ се
заменува со износот „13.000.000 денари“.
д) Во точка
7.ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води
“46.960.000 денари“ се заменува со износот „40.235.723 денари“

износот од

29.09.2020 год.
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Во табелата се додава:
ред.
бр.

Назив на активноста

4

Надзор над уредување на канал „Крушевска република“

е) во глава:
9.ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци)
денари“ се заменува со износот 12.748.530 денари“.

износот од

„10.100.000

ж) Во глава:
10.ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци), износот од 2.330.000 денари“ се
заменува со износот „4.130.000 денари“
Во табелата: по реден број 6 се додава:
ред.
бр.

Назив на активноста

7

Полухидраулични столбови

8

Реконструкција на урбана опрема

9

Огради на тротоари

10

Плоштад (букви на споменикот на Г. Делчев и ѕвезда на Пандев)

2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5603/1 Совет на општина Струмица
29.09.2020 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, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локаните патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2020 година
Се објавува Програмата за измена и
дополнување на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локаните патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2020 година,

донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5604/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
413.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локаните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2020 година
Во Програмата за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локаните патишта и улици на територијата
на општина Струмица за 2020 година
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.

Стр. 70

30/19), се вршат
дополнувања:

Службен гласник на општина Струмица

следните

измени

и

Во глава:
1. Предвидени активности:
Точка: 2.2. зборовите „30 локации“
се заменуваат со зборовите „ 33 локации“ , а

бр. 27

29.09.2020 год.

износот од „37.917.000,оо
денари“ се
заменува со износот „42.417.000 денари“
Во програмата:
ЈД:Изградба и реконструкција на
локални патишта и улици. износот
од
„37.917.000,оо
денари“ се заменува со
износот „42.417.000 денари“.

Во табелата по реден број 30 се додава:
р.б
Назив на проектот
31. Санација на улици во населени места
32. Асфалтирање на улица во с. Свидовица потег од Јанев Петре до Турски гробишта
33. Проширување на површината на училишното игралиште во с. Банско

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-5604/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за одржување
на јавната чистота на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година
Се објавува Програматаза измена и
дополнување на Програмата заодржување
на јавната чистота на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5605/2
ОпштинаСтрумица
Градоначалник,
29.09.2020 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

414.
Врз основа на член 12 од Законот за
јавна чистота („Службен весник
на
Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09,
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13,
44/15, 147/15 и 31/16) и член 20 став 1 точка
15 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 24.09.2020 година,
донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Струмицаза 2020
година
Во Програмата за одржување на
јавната чистота на подрачјето на Општина
Струмица за 2020 година („Службен гласник
на општина Струмица“ бр. 30/19), се вршат
следните измени и дополнувања:
I. Во глава :
4.Начин на финансирање
Програма Ј4 – Јавна чистота износот
од „ 6.870.000,oo денари“ се заменува со
износот „7.570.000 денари“
Во потточка:
Дезинсекција,
дезинфекција
и
дератизација износот од „570.000,оо
денари“ се заменува со износот „1.270.000
денари“.

29.09.2020 год.

бр. 27
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II. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на Општина Струмица”.
Бр.08-5605/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020год.
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 РепубликаМакедонија“
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 Програмата за измена и
дополнување на Програмата за одржување
на јавното зеленило на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година
Се објавува Програмата за измена и
дополнување на Програмата за одржување
на јавното зеленило на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5606/2
ОпштинаСтрумица
29.09.2020год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
415.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
П р ог р а м а
за измена и дополнување на Програмата
за одржување на јавното зеленило на
подрачјето на Општина Струмица за 2020
година
Во Програмата за одржување на
јавното зеленило на подрачјето на Општина
Струмица за 2020 година („Службен гласник
на општина Струмица“ бр. 30/19), се вршат
следните измени и дополнувања:
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1.Во глава:
IV. Финансирање на активностите
предвидени со Програмата:
Износот од „4.000.000 денари“ се
заменува со износот „5.800.000 денари“
2.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5606/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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 Програмата за измена и
дополнување на Програмата за активности
во областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмица за 2020 година
Се објавува Програмата за измена и
дополнување на Програмата за активности
во областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмица за 2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5607/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................
416.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
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Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активности во областа на заштитата
на животната средина на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година

бр. 27

29.09.2020 год.

Во Програмата за активности во
областа на заштитата на животната средина
на подрачјето на Општина Струмица за 2020
година (“Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 30/19 и 8/20) се вршат
следните измени и дополнувања:

I.
Во глава:
4. Финасирање
Програма :
Р1: Заштита на животната средина износот од „ 2.200.000 денари“ се заменува со
износот „2.350.000 денари“
Во табелата по реден број 5 се додава:
р.б.
6

Р1:Заштита на животна средина
Назив на активноста
Екофронт

3. Во Програмата РА - Заштита на животната средина и природата -- Енергетски
ефикасни фасади и кровови и стационар за бездомсни животни, износот од „2.600.000
денари“ се заменува со износот „3.400.000 денари“
II.

Се додава нова Подпрограма:

РАА – Стационар за кучиња и мачиња ................... 800.000 денари
р.б. Назив на активноста
Функционирање на стационар за кучиња и мачиња

III.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5607/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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 Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2020 година
Се објавува Програмата за измена
и
дополнување
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5608/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................

29.09.2020 год.

бр. 27
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417.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2020 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на културата
во 2020 година “Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 30/19 и 8/20) се
вршат следните измени и дополнувања :
1. Во глава \
К3: Музичка и кинотечна дејност
износот од „6.190.000 денари“ се заменува
со износот „4.290.000 денари“
2. Во глава
КА: Културни манифестации и
творештво (капитални трошоци) износот од
„16.278.740 денари“ се заменува со износот
„12.278.740 денари“.
3.Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5608/1
Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
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Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2020 година
Се објавува Програмата за измена и
дополнување
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5609/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
418.
Врз основа на член 22, став 1, точка
8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за
локална самоуправа („ Сл. весник на РМ“ бр.
средно
5/02) член 101 од Законот за
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03,
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/17, 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 229/20), член 157,
став 3 од Законот за основното образование
(„Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20) и
член 14, став 1 точка 8 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 24.09.2020 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Струмица во
областа на образованието во 2020 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица
во областа на
образованието во 2020 година “Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и
8/20) се вршат
следните
измени
и
дополнувања:
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I.Во глава:
3.Финансирање :
Програма:
Н1:Основно образование
исносот
од
„3.645.000 денари“ се заменува со
износот „4.467.800 денари“
Програма:
Н2: Средно образование
исносот
од
„13.000.000 денари“ се заменува со
износот „297.200 денари“
Програма:
НА:
Капитални
инвестиции
во
образованието,
исносот од „4.448.530
денари“ се заменува со износот „1.800.000
денари“
II.Оваа Програма влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Струмица “.
Бр.08-5608/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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 Програмата за измени и
дополнувања на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2020 година
Се објавува Програмата за измени и
дополнувања
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5610/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................

бр. 27

29.09.2020 год.

419.
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, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
Програма
за измени и дополнувања на Програмата
за активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2020 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица во областа на спорт и
млади во 2020 година “Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 30/19 и 8/20) се врши
следната измена:
I.

Во глава:

5. Распоредување на буџетските
средства:
-

Програма L0 –
спорт и рекреација
износот
од
“14.350.000 денари“ се
заменува со износот „9.850.000 денари“ ;

-

Програма LAA – Изградба и одржување
на спортски терени
износот
од
“7.200.000 денари“ се заменува со
износот „7.700.000 денари“

II. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5610/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

29.09.2020 год.

бр. 27
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Р е ш е н и е
за објавување на Програма за измена и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и справувањето
со кризи во 2020 година
Се објавува Програмата за измена
и
дополнување
на
Програмата
за
активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и справувањето
со кризи во 2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5611/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
420.
Врз основа на Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 9
од Законот за заштита и спасување
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 2 од
Законот за управување со кризи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 29/05,
36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 5 од
Законот за пожарникарствотo („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 67/04,
81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 152/19), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
24.09.2020 година, донесе
Програма
за измена и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2020 година
Во Програмата за активностите на
Општина Струмица
во областа на
заштитата и спасувањето, противпожарната
заштита и справувањето со кризи во 2020
година (“Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 30/19) се врши следната
измена:
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1. Во глава
IV. Финасирање
Буџетската
програма
W0
–
Противпожарна заштита
износот од
„21.276.071.000,oo денари“, се заменува со
износот „21.776.071 денари“.
2. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-5611/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година
Се
објавува
Програмата
за
дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
Општина Струмица за 2020 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5612/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................

421.
Врз основа на член 40 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр. 32/20) 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 24.09.2020 година, донесе
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Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за 2020
година

бр. 27

29.09.2020 год.

I. Во Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
општина Струмица за 2020 година „Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 30/19,
6/20 и 8/20)
се вршат следните
дополнувања:

1. Во глава:
II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање
Во табелата по реден број 55 се додава:
р.б.

56

57

Објект
Износ денари
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел
од Блок 33, во Струмица, со плански опфат ограничен со
улиците:
Самофинансирање
- од североисток со осовина на ул„Орце Николов“,
- од северoзапад со осовина на ул„Ванчо Китанов“,
- и од југозапад со осовина на ул„22ри декември“.
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел
од Блок 17/1, во Струмица, со плански опфат ограничен со
улиците:
Самофинансирање
- од север со канал на ул„Крушевска Република“,
- од запад со осовина на бул„Климент Охридски“,
- и од исток со осовина на новопланирана индустриска ул„бр.6“.

2. Во глава:
III.Урбанистички планови за село
Во табелата се додава:
р.б.
22
23

Објект
Износ денари
Урбанистички проект за КП4221 и КП4219/2, КО Костурино, со
намена А1- домување во станбени куќи
Самофинансирање
Урбанистички проект за КП497, КО Просениково, со намена А1- Самофинансирање
домување во станбени куќи.

II. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5612/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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 и
16/19),
Градоначалникот
на
општина
Струмица, донесе

29.09.2020 год.

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Репубика
Северна Мaкeдонија на подрачјето на
општина Струмица за 2020/2021 година
Се објавува Програмата за работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Репубика
Северна Мaкeдонија на подрачјето на
општина Струмица за 2020/2021 година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5613/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
422.
Врз основа на член 99 став 1 точка 1
од Законот за градежно земјиште („Службен
весник на Република Македонија“ број 15/15,
98/15,
226/15,
31/16,
142/16,
190/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 275/19), 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, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
Програма
за работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост
на Репубика Северна Мaкeдонија на
подрачјето на општина Струмица за
2020/2021 година
I.Општ дел
Градежно земјиште е земјиштето
што
е планирано и опфатено
со
урбанистички план, урбанистичко-планска
документација,
урбанистичко-проектна
документација, општ акт или проект за
инфраструктура.
Градежното земјиште може да биде
изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е
земјиште на кое е изграден објект од траен
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карактер и земјиштето што служи за редовна
употреба на објектот во граници на
градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е
земјиште
опремено
со
комунална
инфраструктура,
додека
неуредено
е
земјиште на кое нема изграедно комунална
инфраструктура.
Градежна парцела е дел од
градежно земјиште чиишто граници се
утврдени
со
урбанистички
план,
урбанистичко
планска
документација,
урбанистичко-проектна документација, општ
акт
или
проект
за
инфраструктура
предвидени со Законот за просторно и
урбанистичко
планирање.
Градежната
парцела може да се состои од една или од
повеќе катастарски парцели или од делови
на катастарски парцели.
Градежното земјиште може да биде
во сопственост на Република Северна
Македонија, во сопственост на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје,
во сопственост на, јавните претпријатија,
акционерски друштва и други субјекти
основани од Владата на Република Северна
Македонија и Собранието на Република
Северна Македонија и во сопственост на
домашни и странски физички и правни лица,
под услови утврдени со закон.
Со градежното земјиште сопственост
на Република Северна Македонија, во име
на Република Северна Македонија управува
Владата на Република Северна Македонија.
Градежното земјиште во сопственост
на Република Северна Македонија може да
се отуѓи, да се даде под долготраен закуп,
под краткотраен закуп, да се разменува, да
сe заснова право на стварна службеност, да
се даде на трајно користење, да се пренесе
правото на сопственост и на него да се
востановат други стварни права, на начин и
под услови утврдени со закон.
Постапките за отуѓување и давање
под долготраен и краткотраен закуп на
градежно земјиште и за засновање на право
на стварна службеност на градежно
земјиште
сопственост
на
Република
Македонија, во име на Република Северна
Македонија ги водат општините, општините
во градот Скопје и градот Скопје, секоја на
своето подрачје утврдено со закон, освен
постапката за отуѓување на градежно
земјиште сопственост на Република Северна
Македонија за потребите на дипломатскоконзуларните претставништва за изградба
на
дипломатско-конзуларни
објекти
и
постапката за отуѓување и давање под
долготраен и краткотраен закуп на градежно
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земјиште кое се наоѓа на подрачје на две
или повеќе општини.
II.Потреба
Програмата:

од

донесување

на

Општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје можат да ги вршат
работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Северна
Македонија,
доколку
ги
исполнуваат
следниве услови:
- да имаат изготвено и усвоено
едногодишна програма за работа во
областа
на
располагањето
со
градежното земјиште сопственост на
Република Северна Македонија,

Предмет на Програмата:
Предмет
на
Програмата
е
менаџирање со градежното земјиште во
сопственост
на
Република
Северна
Македонија што се наоѓа на подрачјето на
Општина Струмица, опредлено следните
стратешки, развојни и плански документи
донесени на локално ниво:
-

Генерален урбанистички план на Град
Струмица за плански период од 2006
до 2021 година;

-

- да имаат потребен број на вработени
лица кои поседуваат
овластување,

Урбанистички планови за населените
места;

-

- да имаат формирано Комисија за
спроведување на постапки за
јавно
наддавање;
-

Програма за изработка на урбанистички
планови

Цели на Програмата

и
- да имаат воспоставено електронски
систем за јавно наддавање на градежно
земјиште сопственост на Република
Северна Македонија.
Постапките за отуѓување, давање
под долготраен и краткотраен закуп, давање
на право на трајно користење, пренесување
на право на сопственост, засновање на
право на стварна службеност и склучување
на договори за отуѓување и договори за
давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република Северна
Македонија се спроведуваат во електронска
форма, преку информациски систем.

Обезбедување на услови за социоекономски развој на општината, преку
овозможување на
просторни услови за
развој.
Заинтересираните правни лица и
граѓани, преку реализацијата на оваа
програма можат да обезбедат градежно
неизградено земиште за изградба на нови
простори за вршење на дејност. Со тоа ќе
придонесат за натамошен развој на
Општината,
користење
на
локалните
ресурси и вработување на лица, а со тоа и
обезбедување на подобри услови за
живеење.

29.09.2020 год.
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Податоци за градежните парцели со графички прилози и
парцели што се предмет на отуѓување по пат на јавно надавање:

одбележани градежни

1. Информации за градежна парцела: 1.27 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП1.27
2559
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок 19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1,Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1848.0 м2
809.3 м2
1900 м2
43 %
19
61,00 мкд
112.728,00 мкд
10 мкд/ м2
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2. Информации за градежна парцела: 2.5 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното
земјиште

ГП2.5
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок
19
Г – Производство и
дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1, Б2,Д2,(30%)
10.2 м
П+2
1572.0 м2
879.9 м2
1850 м2
56 %
19
61,00 мкд
95.892,00 мкд
10 мкд/ м2
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3 Информации за градежна парцела: 2.6 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
ГП2.6
Број на катастарска парцела
2561
Катастарска општина
Дабиља
зона
Индустриска зона Урбан Блок
19
Група на класа на намена
Г – Производство и дистрибуција
Основна класа на намена
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Компатибилна класа на намена
Б1,Б2,Д2,(30%)
Висина на хоризонтален венец
10.2 м
(макс.)
Катност
П+2
Површина на парцела
1160.2 м2
Површина за градење
612.4 м2
Бруто развиена површина
1250 м2
Процент на изграденост %
47 %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
13
Почетна цена по која се оттуѓува
61,00 мкд
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
70.772,20 мкд
Висината на минималниот чекор на
10 мкд/ м2
зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното
земјиште
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4. Информации за градежна парцела: 2.10 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец (макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП2.10
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан
Блок 19
Г – Производство и
дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и
незагадувачка индустрија,
Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1695.6 м2
961.7 м2
2000 м2
56 %
20
61,00 мкд
130.431,60 мкд
10 мкд/ м2
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5. Информации за градежна парцела: 2.11 УБ 19 УЕ2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното
земјиште

ГП2.11
2561
Дабиља
Индустриска зона Урбан Блок
19
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и
Стоваришта
Б1,Б2, Д2, (30%)
10.2 м
П+2
1767.7 м2
1049.9 м2
2200 м2
49 %
22
61,00 мкд
107.829,70 мкд
10 мкд/ м2

стр. 83

Стр. 84

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27

29.09.2020 год.

6. Информации за градежна парцела: 17.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 17.3.1
6514/12
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
2059 м2
1319 м2
3206 м2
60 %
1.8
32
61,00 мкд
125.599,00
10 мкд/ м
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7. Информации за градежна парцела: 18.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 18.3.1
6514/13
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
2301 м2
1527 м2
4142 м2
60 %
1.8
41
61,00 мкд
140.36100
10 мкд/ м

Стр. 86
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8. Информации за градежна парцела: 19.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 19.3.1
6514/14
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
2318 м2
1528 м2
4172 м2
60 %
1.8
42
61,00 мкд
141.398,00
10 мкд/ м

29.09.2020 год.
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9. Информации за градежна парцела: 30.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 30.3.1
6511
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
3260 м2
1781 м2
5868 м2
60 %
1.8
59
61,00 мкд
198.860,00
10 мкд/ м
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10. Информации за градежна парцела: 31.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 31.3.1
6512/24
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
1592 м2
896 м2
2866 м2
60 %
1.8
29
61,00 мкд
97.112,00
10 мкд/ м

29.09.2020 год.
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11. Информации за градежна парцела: 32.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 32.3.1
6512/24
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
3217 м2
2103 м2
5791 м2
52 %
1.8
58
61,00 мкд
196.237,00
10 мкд/ м

Стр. 90

Службен гласник на општина Струмица

бр. 27

29.09.2020 год.

12. Информации за градежна парцела: 33.3.1УБ 3 УЕ 2 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 33.3.1
6512/24
Струмица
Индустриска зона – Север Урбан
Блок 3
Г – Производство и дистрибуција
Г2,3,4 – Лесна и незагадувачка
индустрија, Сервиси и Стоваришта
Б1, Б2, Д2, (30%)
Во зависност од технолошкиот
процес
Во зависност од технолошкиот
процес
1959 м2
913 м2
3526 м2
60 %
1.8
35
61,00 мкд
119.499,00
10 мкд/ м

29.09.2020 год.
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13. Информации за градежна парцела: 36-6 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-6
7034/14
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
Б2 –комерцијални и деловни
намени
Б2 –големи трговски единици
Б3, Б4,по 10%и В3,20% вкупно 40%
16,0 м
П+4
14779,53 м2
11500,43 м2
По Арх.-урб. Проект
61,48 %
1.8
821
3000,00 мкд
44,338,590,00
300 мкд/ м

Стр. 92
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14. Информации за градежна парцела: 36-7 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-7
7034/16
Струмица
Зона за домување Урбан Блок
36
Б2 –комерцијални и деловни
намени
Б2 –големи трговски единици
Б3, Б4,по 10%и В3,20% вкупно
40%
16,0 м
П+4
8774,40 м2
6346 м2
По Арх.-урб. Проект
61,48 %
1.8
821
3000,00 мкд
26,323,200,00
300 мкд/ м

29.09.2020 год.
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15. Информации за градежна парцела: 37-3 УБ 37 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 37-3
7034/4
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А3 –групно домување
Б1 10%и В2 10% вкупно 20%
16,0 м
П+4
14,938,05 м2
8540,69 м2
По Арх.-урб. Проект
61,48 %
1.8
/
61,00 мкд
911,221,00
10 мкд/ м

Стр. 94
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16. Информации за градежна парцела: 36-10.1 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-10.1
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
2823,97м2
640 м2
3840 м2
23 %
1.35
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
5 902 097,00 мкд/м2
10 мкд/ м2

29.09.2020 год.
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17. Информации за градежна парцела: 36-10.2 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-10.2
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
2511,08 м2
640 м2
3840 м2
26 %
1.36
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
5 248 157,00 мкд/м2
10 мкд/ м2
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18. Информации за градежна парцела: 36-10.3 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 36-10.3
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок
36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
1304,74 м2
432 м2
2592 м2
33 %
1.98
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
2 726 906,00 мкд/м2
10 мкд/ м2

29.09.2020 год.
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19. Информации за градежна парцела: 36-10.4 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор
на зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 36-10.4
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок
36
А –домување
А2 –домување во станбени
згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
1245,7 м2
432 м2
2592 м2
35 %
2,0
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
2 603 513,00 мкд/м2
10 мкд/ м2
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20. Информации за градежна парцела: 36-10.5 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното
земјиште

ГП 36-10.5
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок
36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
1681,14 м2
432 м2
2592 м2
26 %
1.54
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
3 513 582,00 мкд/м2
10 мкд/ м2

29.09.2020 год.
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21. Информации за градежна парцела: 36-10.6 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-10.6
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
1564,89 м2
432 м2
2592 м2
28 %
1.65
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
3 270 260,00 мкд/м2
10 мкд/ м2
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22. Информации за градежна парцела: 36-10.7 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-10.7
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
2800,64 м2
720 м2
4320 м2
26 %
1.54
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
5 853 337,00 мкд/м2
10 мкд/ м2

29.09.2020 год.
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23. Информации за градежна парцела: 36-10.8 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-10.8
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
1737,56 м2
468 м2
2808 м2
30 %
1.61
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
3 631 500,00 мкд/м2
10 мкд/ м2
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24. Информации за градежна парцела: 36-10.9 УБ 36 УЕ 5 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 36-10.9
7034/20
Струмица
Зона за домување Урбан Блок 36
А –домување
А2 –домување во станбени згради
Б1 20%и В4 20% вкупно 40%
19,0 м
П+5
1584,20 м2
468 м2
2808 м2
30 %
1.77
Според член 59 од ПСНУП
2090,00 мкд/м2
3 310 978,00 мкд/м2
10 мкд/ м2

29.09.2020 год.
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25. Информации за градежна парцела: 5 УБ 9 УЕ 6 – Струмица
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.
Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

ГП 5
6608/1
Струмица
Индустриска зона – агроберза
Блок 9
Б – комерцијални и деловни
намени
Б2 – големи трговски единици
агроберза
11,00 м
П+2
53.997,80 м2
24.299,00 м2
43.198,00 м2
45 %
0.8
/
900,00 мкд
48.598.020,00
90 мкд/ м
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26. Информации за градежна парцела: УБ 18 УЕ 2 – Банско
Број на градежна парцела
Број на катастарска парцела
Катастарска општина
зона
Група на класа на намена
Основна класа на намена
Компатибилна класа на намена
Висина на хоризонтален венец
(макс.)
Катност
Површина на парцела
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на изграденост %
Коефициент на искористеност (К)
Потребен број на паркинг места
Почетна цена по која се оттуѓува
градежното земјиште
Вкупна почетна/утврдена цена.

ГП
1064,1065,1066,1067,1068,1069
Банско
Спорт и рекреација
Д – зеленило и рекреација
Д3 – спорт и рекреација
По А.У.П.
По А.У.П.
По А.У.П.
3,30 ха
По А.У.П.
По А.У.П.
По А.У.П.
1.78
По А.У.П.
150,00 мкд
4.950.000,00

Висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште

-

15 мкд/ м

29.09.2020 год.

-
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Динамика на реализација на Програмата
Постапката за отуѓување и давање
под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост
на
Република
Северна
Македонија по пат на јавно наддавање, се
спроведува согласно со законските одредби,
со електронско јавно наддавање, со
претходно дадена објава од страна на
Комисијата за спроведување на постапки за
јавно наддавање во:
- два дневни весници кои се
издаваат на македонски јазик, а излегуваат
најмалку три месеци пред денот на
објавувањето на објавата;
- еден дневен весник кој се издава на
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат службен јазик
различен
од
македонскиот
јазик
во
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје на чие подрачје сe наоѓа
градежното земјиште предмет на објавата, а
излегува најмалку три месеци пред денот на
објавувањето на објавата и
во “Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Со
цел
минимизирање
на
финансиските трошоци поврзани со објавата
на огласи за отуѓување, односно давање под
закуп на градежното земјиште се предвидува
градежните парцели што се предмет на
годишната Програма да се објават во
турнуси.
Секој турнус ќе опфати објава на
огласи за градежните парцели што се
наоѓаат во состав на одредни населени
места, урбани блокови или локалитети.
Динамиката на реализација ќе се одвива
согласно интересите и плановите на
реализација на Буџетот на општина
Струмица.
VII. Проценка на финансиските
приливи по основ на реализација на
Програмата
Финансиските приходи можат да се
предвидат според просечната пазарна цена
за метар квадратен градежно земјиште и
процентот на реализацијата на програмата.
VIII. Преодни и завршни одредби
Програмата може да се изменува и
дополнува на начин и постапка иста по која и
се донесува. За спроведувањето на оваа
Програма надлежен е Градоначалникот на
општина Струмица.
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IX. Оваа Програма влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5613/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за утврдување
на оправданост на отсуство од три седници
по ред на член на Советот на општина
Струмица
Се
објавува
Заклучокот
за
утврдување на оправданост на отсуство од
три седници по ред на член на Советот на
општина Струмица, донесен на седницата
на Советот на општина Струмица, одржана
на 24.09.2020 година.
Бр.09-5614/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
423.
Врз основа на член 14 став 2 и член
33 став 1 од Деловникот на Советот на
општината Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 2/06), а во врска со
член 46 став 3 и 4 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
24.09.2020 година, донесе
Заклучок
за утврдување на оправданост на
отсуство од три седници по ред на член
на Советот на општина Струмица
1. Се утврдува дека е оправдано
отсуството на Бранко Божинкочев – член на
Советот на општина Струмица, од триесет и
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шестата, триесет и седмата и триесет и
осмата седница на Советот на општина
Струмица.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-5614/1
Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во 2021 година на ЛУБ „Благој
Јанков Мучето“ Срумица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување во 2021 година на ЛУБ „Благој
Јанков Мучето“ Струмица, донесен на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5615/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
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Заклучок
за давање согласност на Годишниот план
за вработување за 2021 година на ЛУБ
“Благој Јанков Мучето“ Струмица
1. Се дава согласност на Годишниот план
за вработување за 2021 година на ЛУБ
“Благој Јанков Мучето“ Струмица, бр. 01155/1 од 09.09.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-5615/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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 Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во 2021 година на Дом за деца
и млади „Благој Мучето“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување во 2021 година на Дом за деца
и млади „Благој Мучето“ Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5616/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................

324.
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18,
198/18 и 143/19) 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, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе

425.
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18)
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, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана на
24.09.2020 година, донесе:

29.09.2020 год.
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Заклучок
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во 2021 година на Дом за
деца и млади „Благој Мучето“ Струмица
1. Се дава согласност на Годишниот план
за вработување во 2021 година на Дом
за деца и млади „Благој Мучето“
Струмица, бр. 01-85/1 од 09.09.2020
година;
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-5616/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работа на СОУ „Јане
Сандански” Струмица во учебната 2019/2020
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на СОУ
„Јане Сандански” Струмица во учебната
2019/2020 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
24.09.2020 година.
Бр.09-5617/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
426.
Врз основа на член 89-а од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013,
41/2014,
116/2014,
135/2014,
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10/2015,
98/2015,
145/2015,
30/2016,
127/2016, 67/2017 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, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа на
СОУ „Јане Сандански” Струмица во
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во
учебната 2019/2020 година, бр. 01-324/1 од
31.08.2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5617/1
Совет на општина Струмица
28.09.2020 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 Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работа на СОУ
„Јане Сандански” Струмица за учебната
2020/2021 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Јане Сандански” Струмица
за учебната 2020/2021 година, донесен на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5618/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
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427.
Врз основа на член 89-а од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013,
41/2014,
116/2014,
135/2014,
10/2015,
98/2015,
145/2015,
30/2016,
127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка
29 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Јане Сандански”
Струмица за учебната 2020/2021 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУ „Јане Сандански”
Струмица за учебната 2020/2021 година, бр.
01-323/1 од 31.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-5618/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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

бр. 27

29.09.2020 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работа на СОУУД
„Димитар Влахов” Струмица во учебната
2019/2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во
учебната 2019/2020 година, донесен на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5619/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
428.
Врз основа на член 89-а од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013,
41/2014,
116/2014,
135/2014,
10/2015,
98/2015,
145/2015,
30/2016,
127/2016, 67/2017 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 Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа на
СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица во
учебната 2019/2020 година, бр. 01-631/2 од
31.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5619/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………

29.09.2020 год.

бр. 27
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работа на СОУУД
„Димитар Влахов” Струмица за учебната
2020/2021 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУУД „Димитар Влахов”
Струмица за учебната 2020/2021 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5620/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................
429.
Врз основа на член 89-а од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013,
41/2014,
116/2014,
135/2014,
10/2015,
98/2015,
145/2015,
30/2016,
127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка
29 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на СОУУД „Димитар Влахов”
Струмица за учебната 2020/2021 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУУД „Димитар Влахов”
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Струмица за учебната 2020/2021 година, бр.
01-631/1 од 31.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-5620/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
28.09.2020 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, 8/18, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работа на СОУ „Никола
Карев” Струмица во учебната 2018/2019
година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работа на СОУ
„Никола Карев” Струмица во учебната
2019/2020 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
24.09.2020 година.
Бр.09-5621/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
430.
Врз основа на член 89-а од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013,
41/2014,
116/2014,
135/2014,
10/2015,
98/2015,
145/2015,
30/2016,
127/2016, 67/2017 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, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
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З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работа на
СОУ „Никола Карев” Струмица во
учебната 2019/2020 година
1. Се усвојува Извештајот за работа
на СОУ „Никола Карев“ Струмица во
учебната 2019/2020 година, бр. 01-423/2 од
31.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5621/1
Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работа на СОУ
„Никола Карев” Струмица за учебната
2020/2021 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица за
учебната 2020/2021 година, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5622/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
431.
Врз основа на член 89-а од Законот
за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008,
33/2010,
116/2010,
156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013,
41/2014,
116/2014,
135/2014,
10/2015,
98/2015,
145/2015,
30/2016,

бр. 27

29.09.2020 год.

127/2016, 67/2017 и 64/18), член 36 став 1
точка 6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка
29 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работа на СОУ „Никола Карев” Струмица
за учебната 2020/2021 година
1. Се усвојува Годишната програма
за работа на СОУ „Никола Карев” Струмица
за учебната 2020/2021 година, бр. 01-422/1
од 31.08.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-5622/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работата на ЈОУДГ
„Детска Радост” Струмица за периодот
септември 2019 - август 2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Извештајот за работата на
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
периодот септември 2019 - август 2020
година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5623/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................

29.09.2020 год.

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

432.
Врз основа на член 116 став 1 точка
2 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на Р. Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18,
„Службен весник на Р.епублика Северна
Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), 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 Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за работата
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за за
периодот септември 2019 - август 2020
година
1. Се усвојува Извештајот за
работата на ЈОУДГ „Детска Радост”
Струмица за периодот септември 2019 август 2020 година, бр. 01-221/1 од
16.09.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5623/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Програмата за работа на ЈОУДГ „Детска
Радост” Струмица за периодот 2020/2021
година
Се
објавува
Заклучокот
усвојување на Програмата за работа
ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица
периодот 2020/2021 година, донесен

за
на
за
на
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седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5624/2
29.09.2019 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

............................

433.
Врз основа на член 116 став 1 точка
2 од Законот за заштита на децата
(„Службен весник на Р.Македонија“ бр. 23/13,
12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18, „Службен весник
на Р.епублика Северна Македонија“ бр.
104/19 и 146/19), член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и
член 20 став 1 точка 29 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
периодот 2020/2021 година
1. Се усвојува Програмата за работа
на ЈОУДГ „Детска Радост” Струмица за
периодот 2020/2021 година, бр. 01-219/1 од
16.09.2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица”.
Бр.08-5624/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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“ бр4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
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Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Одлуката за ослободување од
надоместок за престој на корисниците во
ЈОУДГ„Детска радост” Струмица за
периодот април/август 2020 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Одлуката за ослободување од
надоместок за престој на корисниците во
ЈОУДГ„Детска
радост”
Струмица
за
периодот
април/август
2020
година,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5625/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................
434.
Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Mакедонија” 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 24.09.2020 година,
донесе
Заклучок
за усвојување на Одлуката за
ослободување од надоместок за престој
на корисниците во ЈОУДГ„Детска радост”
Струмица за периодот април/август 2020
година
1.Се
усвојува
Одлуката
за
ослободување од надоместок за престој на
корисниците во ЈОУДГ„Детска радост”
Струмица за периодот април/август 2020
година бр. 02-224/1 од 16.09.2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5625/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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

бр. 27

29.09.2020 год.

(„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 Заклучокот за давање
согласност на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2020
година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2020
година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.09.2020 година.
Бр.09-5626/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
435.
Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
член 36 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
работа на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица за 2020 година
1.Се дава согласност на Програмата
за измена и дополнување на Програмата за
работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица
за 2020 година број 01-431/1 од 03.09.2020
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5626/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
……………………………….

29.09.2020 год.

бр. 27
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица за
2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“
Струмица за
2020 година, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
24.09.2020 година.
Бр.09-5627/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................
436.
Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
член 36 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот
на општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на седницата
одржана на 24.09.2020 година, донесе
Заклучок
за давање согласност на Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
работа на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2020 година
1.Се дава согласност на Програмата
за измена и дополнување на Програмата за
работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за
2020 година број 01-606/1 од 11.09.2020
година;
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2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5627/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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 Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПKД „Комуналец“
Струмица за 2021 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност
на
Годишниот
план
за
вработување
на
ЈПKД
„Комуналец“
Струмица за 2021 година, донесен на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Општина Струмица
Бр.09-5628/2
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
437.
Врз основа на член 37-е од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 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) 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 24.09.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот план
за вработување на ЈПKД „Комуналец“
Струмица за 2021 година
1.Се дава согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2021 година бр. 01-4422/1 од
27.07.2020 година.
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2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5628/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства по Годишниот план за вработување
во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2021
година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства по Годишниот план за вработување
во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2021
година, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5629/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...........................
438.
Врз основа на член 37- e од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата одржана
на 24.09.2020 година, донесе:

бр. 27

29.09.2020 год.

Заклучок
за давање согласност за обезбедени
финасиски средства по Годишниот план
за вработување во ЈПKД „Kомуналец
“ Струмица во 2021 година
Член 1
1. Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства по Годишниот план
за
вработување
во
ЈПКД
„Комуналец“ Струмица во 2021 година
бр. 01-4422/1 од 27.07.2020 година.
Член 2
2. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица“.
Бр.08-5629/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештај за работа на
ЈПКД„Комуналец” Струмица за период 1- 6
месец 2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештај за работа на
ЈПКД„Комуналец” Струмица за период 1-6
месец 2020 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
24.09.2020 година.
Бр.09-5630/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
439.
Врз основа на член 64 став 5 од
Законот за заштита на децата („Службен
весник на Р. 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 Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр 104/19 и
146/19) и член 20 од Статутот на Општина

29.09.2020 год.

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

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 24.09.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештај за
работа на ЈПКД„Комуналец” Струмица за
период 1 - 6 месец 2020 година
1. Се дава согласност на Извештај за
работа на ЈПКД„Комуналец” Струмица за
период 1-6 месец 2020 година. бр.01-4891/3
од 11.08.2020 година;
2. Овој заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5630/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19 ), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за прочистување на отпадни води на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за прочистување на отпадни води на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5631/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
440.
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 и 64/18), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
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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, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 24.09.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за прочистување
на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за регулиран период 2021-2023
година
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на тарифа за прочистување
на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за регулиран период 2021-2023
година бр.02-4891/6 од 11.08.2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5631/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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, 16/19
и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување за ЈП„Турија” Василево на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување за ЈП„Турија” Василево на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година, донесена на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5632/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................
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441,
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 и 64/18), член 13 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/17), 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, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 24.09.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење или водоснабдување за
ЈП„Турија” Василево на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година

1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење или водоснабдување за
ЈП„Турија” Василево на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за регулиран период 2021 –2023
година бр.02-4891/7од 11.08.2020 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.

бр. 27

29.09.2020 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за регулиран период 2021-2023
година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за регулиран период 2021-2023
година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.09.2020 година.
Бр.09-5633/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
442.
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 и 64/18), член 13 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/17), 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, 16/19 и 29/19 ),, Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 24.09.2020 година, донесе:

Бр.08-5632/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
…………………………

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење или водоснабдување на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година

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,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за регулиран период
2021-2023 година бр.02-4891/8 од 11.08.2020
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5633/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

29.09.2020 год.

бр. 27
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр.
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 16/19 и
29/19),
Градоначалникот
на
општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за регулиран период 2021-2023
година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за регулиран период 2021-2023
година, донесена на седницата на Советот
на
општина
Струмица,
одржана
на
24.09.2020 година.
Бр.09-5634/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
443.
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 и 64/18), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на Општина Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,
1/15 , 16/19 и 29/19),, Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
24.09.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2021-2023 година бр.02-4891/9 од
11.08.2020 година;
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2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5634/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
28.09.2020 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,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлука за измена и
дополнување на одлуката за висина на цени
на услугите за собирање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад на
подрачјето на општина Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлука за измена и
дополнување на одлуката за висина на цени
на услугите за собирање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад на
подрачјето на општина Струмица, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 24.09.2020 година.
Бр.09-5635/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.............................
444.
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, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 24.09.2020 година, донесе:
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Заклучок
за давање согласност на Одлука за
измена и дополнување на одлуката за
висина на цени на услугите за собирање,
транспортирање и депонирање на
комунален отпад на подрачјето на
општина Струмица
1.Се дава согласност на Одлука
за измена и дополнување на одлуката за
висина на цени на услугите за собирање,
транспортирање
и
депонирање
на
комунален отпад на подрачјето на општина
Струмица, бр.02-4891/10 од 11.08.2020
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5635/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлука за отстапување на
користење метални контејнери за смет
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлука за отстапување на
користење метални контејнери за смет,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5636/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
445.
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

бр. 27

29.09.2020 год.

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 24.09.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлука за
отстапување на користење метални
контејнери за смет
1.Се дава согласност на Одлуката
за отстапување на користење метални
контејнери за смет, бр. 02-3114/10 од
01.06.2020 година;
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5636/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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,
16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлука за пластични канти за
смет
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлука за пластични канти за
смет, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5637/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................
446.
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

29.09.2020 год.

бр. 27

Службен гласник на општина Струмица

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 24.09.2020 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлука за
пластични канти за смет
1.Се дава согласност на Одлука за
пластични канти за смет, бр.02-5449/4 од
03.09.2020 година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5637/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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,
16/19 и 29/19), 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 24.09.2020
година.
Бр.09-5638/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
447.
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

стр. 119

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 24.09.2020 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.02-1182/4 од 21.02.2020
год.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето
во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5638/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 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,
16/19 и 29/19),), Градоначалникот на
општина Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
паушал за одведување на отпадни води
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
паушал за одведување на отпадни води,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 24.09.2020
година.
Бр.09-5639/2
Општина Струмица
29.09.2020 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................

Стр. 120
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448.
Врз основа на член 6 од Законот за
снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11,
54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), член
36 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот
на Општина Струмица („Службен гласник
на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 24.09.2020 година,
донесе:

бр. 27

29.09.2020 год.

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на паушал за одведување на
отпадни води
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на паушал за одведување на
отпадни води бр.02-1478/7 од 05.03.2020
година;
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-5639/1 Совет на општина Струмица
28.09.2020 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

__________________________________________________
_________________________

