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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување на 
максималниот број на возила со кои може да 
се врши авто – такси превоз на патници во 

општина Струмица 
 
 1.Се објавува Одлуката за 
утврдување на максималниот бројот на 
возила со кои може да се врши авто – такси 
превоз на патници во општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2009 
година. 
 
 Број 08-611/2                Градоначалник 
 02.01.2009 год.         на општина Струмица 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
…………………. 

 91. 
Врз основа на член 28 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 
превоз во патниот сообраќај (,,Сл. весник на 
РМ,, број 127/06) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица (,,Сл. гласник на општина 
Струмица,, број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.01.2009 година, донесе  
 

О  д  л  у  к  а 
за утврдување на максималниот број на 
возила со кои може да се врши авто – 
такси превоз на патници во општина 

Струмица 
 

Член 1 
 
 Со оваа Одлука се утврдува 
максималниот број на возила со кои може да 
се врши авто - такси превоз на патници во 
општина Струмица да изнесува 180 такси 
возила. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден по објавувањето во “Сл. гласник на 
општина Струмица”. 
 
 Бр. 07-611/1       Совет на општина Струмица 
30.01.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а          Зоран Ристов  с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за изменување 
на Одлуката за утврдување на бојата на 

возилата за вршење на авто – такси превоз 
на патници во општина Струмица 

 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
изменување на Одлуката за утврдување на 
бојата на возилата за вршење на авто – 
такси превоз на патници во општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.01.2009 година. 
 
 Број 08-612/2                    Градоначалник 
  02.01.2009 год.       на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

 
 

............................................ 
 
 92. 
 

Врз основа на член 54 од Законот за 
превоз во патниот сообраќај (,,Сл. весник на 
РМ,, број 68/04 и 127/06) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица (,,Сл. 
гласник на општина Струмица,, број 5/06 – 
пречистен текст), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
30.01.2009 година, донесе  
 
 

О  д  л  у  к  а 
за изменување на Одлуката за 

утврдување на бојата на возилата за 
вршење на авто –такси превоз на 
патници во општина Струмица 

 
 
 

Член 1 
 

 Во член 3 став 1 и 2 од Одлуката за 
утврдување на бојата на возилата за 
вршење на авто – такси превоз на патници 
во општина Струмица (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 10/07 и 11/08), 
броевите “31.12.2008”, се заменуваат со 
“31.12.2009”. 
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во “Сл. гласник 
на општина Струмица”. 
 
 
  Број 07-612/1     Совет на општина Струмица 
  30.01.2008 год.       П р е т с е д а т е л, 
  С т р у м и ц а           Зоран Ристов с.р. 

 
 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Програмата за работа на 

Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата за  2009 година, со 

финансиски план за реализирање 
 
 
 
 1. Се објавува Програмата за работа 
на Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата за  2009 година, со 
финансиски план за реализирање , донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.01.2009 година. 
 
 
 
   Број 08-613/2           Градоначалник 
   02.02.2009 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
........................................... 
  
 
 

93. 
 
 
Врз основа на член 20 од Статутот на 

општина Струмица (,,Сл. гласник на општина 
Струмица,, број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.01.2009 година, донесе  

 
 
 
 

 
 
 

 П р о г р а м а  
за работа на Општинскиот совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата 
за  2009 година,  со финансиски план за 

реализирање 
 

                                           
1. Активности за унапредување на 

сообраќајното образование на 
децата, од предучилишните 
установи, основните и средните 
училишта 

 
           а)  Активности во предучилишни 
установи (детски градинки) 
           Децата, како најмали учесници во 
сообраќајот-пешаци и возачи на детски 
велосипеди и други детски превозни 
средства, самостојно или под надзор, за да 
се вклучат побезбедно во сообраќајот, 
потребно е да ги добијат најелементарните 
знаења. 
           Во текот на 2009 година ОСБСП 
Струмица, во соработка со РСБСП на 
Република Македонија, ќе организира 
сообраќајно-воспитна манифестација „Весел 
детски семафор 2009”, за сите деца, од 
градинките. 
 
             б)Активности во основни 
училишта    
             Стекнатото сообраќајно воспитание 
во предучилишните установи, ќе продолжи  
како надградба и проширување на знаењата 
од областа на сообраќајот  и во основното 
образование. 
               Поради тоа ќе биде подготвена и 
реализирана сообраќајно-воспитната 
манифестација „Детски семафор 2009” на 
ниво на уосновни училишта, а потоа на 
регионално ниво, на општините Струмица, 
Василево, Босилово и Ново Село. 
               Ќе се изврши подготвување, 
организирање и реализирање на квиз 
натпревари, од областа на сообраќајот, и 
изготвување на програма за активно 
вклучување на ученици, за учество во 
сообраќајот,   во соработка со РСБСП на 
Република Македонија. 
 
            в) Активности во средни 
училишта              
           Сообраќајното воспитание и 
образование на учениците од средните 
училишта, ќе се реализира преку 
подготвивање, организирање и 
спроведување на сообраќајно-воспитната 
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манифестација „Сообраќајна култура на 
младите 2009 “.       
 

2. Активности на планот на 
сообраќајното уредување  

         Во работењето на Советот во 2009 
година,  место ќе завземе и сообраќајното 
уредување на улиците и патиштата, како 
еден од најзначајните услови за безбедно и 
уредно одвивање на сообраќајот, а кои 
активности ќе опфатат: 
- Решавање на сообраќајниот режим на 
раскрсницата, од улиците „Климент 
Охридски„ и „ Братство Единство„(кај 
автобуската станица-Струмица) ; 
- Детектирање на проблематичните патишта, 
улици и крстосници  во градот и пошироко; 
- Покренување на иницијатива пред 
надлежните служби во локалната 
самоуправа, за нивно разрешување; 
-Покренување на иницијативи пред РСБСП 
на Република Македонија, кои се во 
надлежноста на државни органи и јавни 
претпријатија.  
 

3. Соработка   и содејство   со други 
органи и организации, при      
реализирањето на Програмата, за 
2009 година на Советот на ОСБСП 
Струмица  

 
              При реализирањето на Програмата и 
на одредени програмски активности за 2009 
година, ОСБСП Струмица најтесно ќе 
соработува со РСБСП на Република 
Македонија, СВР Струмица, Основен Суд-
Струмица, АМД„Стрела„-Струмица, 
Здружение на возачи-Струмица, 
Автошколите, предучилишните и училишните 
организации, на подрачјето.  
 
 

4. Пропаганда и маркетинг 
 

          Од страна на ОСБСП Струмица, ќе 
биде прифатен и дистрибуиран , веќе 
изготвениот пропаганден материјал од 
страна на РСБСП на Р.Македонија, и ќе се 
соработува со електронските медиуми, на 
локално ниво, преку: 
 

- Нивно следење при спроведување 
на конкретни активности, од страна 
на ОСБСП Струмица; 

- Презентирање на апели во 
јавноста, за одредени сообраќајни 
проблеми; 

         -    Непосреден настап, пред медиумите; 
и      

- Разни основи.           
         

5. Финансов план за реализирање на 
програмата 

 
             Во текот на 2009 година ОСБСП 
Струмица, планира да оствари приходи од 
2.330.000,00 денари, и тоа: 
 

- Приходи од РСБСП на 
Р.Македонија.... 360.000,00 денари;  

 
- Приходи од локалната самоу-

права  ................. 60.000,00 денари; 
-  
- Приходи од  
      дотации ....... 1.900.000,00 денари, 
и тоа од: 

                а)   Дотации од РСБСП на 
Р.Македонија  .................. 950.000,00 денари;  
                б)   Дотации  од локалната 
самоуправа ...................... 950.000,00 денари. 

- Приходи од 
 донации  ........................... 10.000,00 денари. 
 
       Вкупно приходи:  2.330.000,00 денари. 
 
           Распоредот на приходите на 
расходи и тоа: 
 

- Финансиски средства за редовна 
работа на ОСБСП Струмица во 
2009  година ...... 70.000,00 денари;  

- Финансиски средства за 
спроведување на сообраќајни-
воспитни – манифес- 

      тации ................ 300.000,00 денари; 
 
- Финансиски средства за спро-

ведување на сообраќајно-воспитни 
акции ...................60.000,00 денари; 

 
- Финансиски средства за 

сообраќајно уредување на улици, 
пред  училишта, градинки и 
болници  ...........100.000,00 денари; 
и 

- Финансиски средства за решавање 
на сообраќајниот режим на  
раскрсница од улиците „Климент 
Охридски„ и „Братство Единство„ 
(кај автобуската станица-
Струмица) ...1.8000.000,00 денари. 

                   
     Вкупно расходи:....  2.330.000,00 денари 
               
     Вкупно планирани 
     приходи: ................. 2.330.000,00 денари 
     Вкупно планирани 
     расходи: ..............     2.330.000,00 денари 
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 6. Програмата влегува во сила по 
објавувањето во ,,Сл. гласник на општина 
Струмица,,. 
 
 Бр. 07-613/1       Совет на општина Струмиа 
30.01.2009 год.         П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а        Зоран Ристов с.р. 
 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за утврдување 

на Нацрт урбанистичкиот план вон 
населеното место Водоча – локалитет место 

викано Тилци 
 
 
 1. Се објавува Засклучокот за 
утврдување на Нацрт урбанистичкиот план 
вон населеното место Водоча – локалитет 
место викано Тилци, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.01.2009 година. 
 
Бр. 08-614/2               Градоначалник 
22.02.2009 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

...................................... 
 
 94. 
 

Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. 
весник на РМ,, број 24/08 – пречистен текст) и 
член 20 став 1 точка 7 од Статутот на 
општина Струмица (,,Сл. гласник на општина 
Струмица,, број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.01.2009 година, донесе  

 
З   а   к   л   у   ч   о   к 

за утврдување на Нацрт  урбанистичкиот  
план вон населено место Водоча - 
локалитет место викано „Тилци“ 

 
1.   Се утврдува  Нацрт урбанис-

тичкиот  план вон населено место Водоча- 
локалитет место викано „Тилци“. 

 
2.  Нацрт  урбанистичкиот  план вон 

населено место Водоча - локалитет место 
викано „Тилци“  е изработен од Друштво за 
просторни и урбанистички планови, 
инженеринг и друго “Урбан” ДОО Штип  со 
тех. бр. 104/08  и содржи: 
 

-текстуален дел 
-графички приказ. 

 
3. Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во “Сл.гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-614/1      Совет на општина Струмица 
30.01.2009 год.     П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а          Зоран Ристов с.р. 

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

  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на  Програмата за работа на Локалната 

установа библиотека “Благој Јанков Мучето” 
Струмица за 2009 година 

 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Локалната установа библиотека “Благој 
Јанков Мучето” Струмица за 2009 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2009 
година. 
 
 
  Број 08-615/2             Градоначалник 
  02.02.2009 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

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

 95. 
 
 Врз основа на член 14 став 2 од 
Законот за библиотекарство (“Сл. весник на 
РМ” број 66/04) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06 – пречистен текст), 
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Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.01.2009 година, донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Програмата за работа на 
Локалната установа библиотека “Благој 

Јанков Мучето” за 2009 година 
 
 

 1. Се усвојува Програмата за работа 
на Локалната установа библиотека “Благој 
Јанков Мучето” за 2009 година, усвоена од 
Управниот одбор на библиотеката на 
седницата одржана на 22.01.2009 година. 
. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
 Бр. 07-615/1      Совет на општина Струмица 
30.01.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а          Зоран Ристов с.р. 

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

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на   Програмата за работа на Општинската 
установа Дом за деца и млади “Благој 
Мучето” Струмица за 2009 година 

 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската установа Дом за деца и млади 
“Благој Мучето”  Струмица за 2009 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.01.2009 
година. 
 
 Бр. 08-616/2                 Градоначалник 
 02.02.2009 год.      на општина Струмица 
 С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 
 
 

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

96. 
 Врз основа на член 20 од Статутот 
на општина Струмица (“Сл. гласник на 
општина Струмица” број 5/06 – пречистен 
текст), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 30.01.2009 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Програмата за работа 
на  Општинската установа Дом за деца и 
млади  “Благој Мучето” Струмица за 2009 

година 
 
 1. Се усвојува Програмата за работа 
на Општинската установа Дом за деца и 
млади “Благој Мучето” Струмица за 2009 
година. 
 
 2. Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
 Бр. 07-616/1      Совет на општина Струмица 
30.01.2009 год.       П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а          Зоран Ристов с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на  Извештајот за состојбата на јавната 

безбедност на сообраќајот на патиштата на 
територијата на општина Струмица за 
периодот од 01.07. до 31/12/2008 година 

 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за состојбата на 
јавната безбедност на сообраќајот на 
патиштата на територијата на општина 
Струмица за периодот од 01.07. до 31.12. 
2008 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
30.01.2009 година. 
 
   Бр. 08-617/2               Градоначалник 
   02.02.2009 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

 
..................................... 
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97. 
 
 Врз основа на член 20 од Статутот на 
општина Струмица (“Сл. гласник на општина 
Струмица” број 5/06 – пречистен текст), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 30.01.2009 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Извештајот за состојбата 
на јавната безбедност и безбедноста на 
сообраќајот на патиштата на територијата 
на општина Струмица за периодот од 

01.07. до 31.12.2008 година 
 
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
состојбата на јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата на 
територијата на општина Струмица за 
периодот од 01.07. до 31.12.2008 година. 
 
 2.Овој заклучок влегува во сила по 
објавувањето во “Сл. гласник на општина 
Струмица”. 
 
 
Бр. 07-617/1     Совет на општина Струмица 
30.01.2009 год.      П р е т с е д а т е л, 
С т р у м и ц а        Зоран Ристов с.р. 
 

........................................ 
 
 98. 
 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(“Сл.весник на РМ “ број 51/05 ) и член 39 од 
Статутот на општина Струмица (“Сл.гласник 
на општина Струмица” број 5/06) –пречистен 
текст, Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за организирање на јавна анкета по Нацрт-
Урбанистички план   вон населено место 
Вадоча – локалитет место викано „Тилци“ 
 

1. Се организира јавна анкета по 
Нацрт-Урбанистички план  вон населено 
место Вадоча – локалитет место викано 
„Тилци“ . 

 
2. Решението за организирање 

јавната анкета ќе биде објавено на огласната 
табла на Општина Струмица, Секторот за 
уранизам и  комунални работи , ВЕБ 
страницата на Општина Струмица, “Службен 

гласник на општина Струмица” и средствата 
за јавно информирање. 

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни  
денови  од објавувањето на Решението. 

5. Заинтересираните граѓани и 
правни лица во предвидениот рок на 
анкетни листови ќе можат да ги дадат 
своите забелешки. 

6. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето и ќе се објави 
во”Сл.гласник на општина Струмица”. 
 
 
   Бр.  08- 614/3           Градоначалник 
   02.02.2009 год.    на општина Струмица  
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 

................................... 
 99. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Сл. 
весник на РМ” број 51/05 и член 39 од 
Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник 
на општина Струмица” број 5/06) – 
пречистен текст, Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе  

 
 

Р е ш е н и е 
за организирање на јавна презентација по 
Нацрт-Урбанистички план  вон населено 
место Вадоча – локалитет место викано 

„Тилци“  
 
  1. Се  организира  јавна  
презентација  по Нацрт-Урбанистички план   
вон населено место Вадоча – локалитет 
место викано „Тилци“  
 

2. Решението за организирање 
јавната презентација ќе биде објавено на 
огласната табла на Општина Струмица, 
Секторот за уранизам и комунални работи  , 
ВЕБ страницата на Општина Струмица, 
“Службен гласник на општина Струмица” и 
средствата за јавно информирање  

 
3. Јавната презентација ќе се одржи 

на ден  13.02.2009 година во 11,00 часот во 
просториите на Дом на АРМ Струмица.  

 
4. Ова решение влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
   Бр. 08-614/4                Градоначалник 
   02.02.2009 год.       на општина Струмица  
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

............................. 
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100. 

 
 Врз основа на член 24 точка 5 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл. весник на РМ” број 51/05) и 
член 39 од Статутот на општина Струмица 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06) – пречистен текст, Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе   
 
 

Р е ш е н и е 
за именување на Комисија за 

спроведување на јавната презентација 
и јавна анкета  по Нацрт-Урбанистички 
план  вон населено место Вадоча – 
локалитет место викано „Тилци“ 

 
 

1.  За членови во Комисија за 
спроведување на јавната презентација и 
јавна акета по Нацрт-Урбанистички план  вон 
населено место Вадоча – локалитет место 
викано „Тилци“ ги именувам: 
 

 
 
 
 
 

 
 
- Стојан Динев – Раководител на 

Секторот за урбанизам и  
комунални работи ; 

                                                                                      
- Илија Шалев -  претставник на 

изготвувачот на Нацрт – планот;  
 

- Александар Цицимов – 
дипломиран архитект надворешен 
член.  

 
2.  Се задолжува Комисијата да ја 

спроведе јавната презентација на ден 
13.02.2009  година во 11,оо часот во 
просториите на Дом на АРМ – Струмица, а 
јавната анкета во рок од 10 работни дена од 
денот на објавувањето на  Решенијата  за 
организирање јавна анкета. 

 
3.  Ова решение влегува во сила со 

денот на донесувањето и ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 
   Бр. 08-614/6                Градоначалник 
   02.02.2009 год.     на општина Струмица  
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 

 
________________________________________________________ 

________________________________ 
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