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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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Средното 
општинско училиште „Никола Карев“ 

Струмица 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Средното 
општинско училиште „Никола Карев“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 18.11.2013 година. 
 
    Бр. 08-9520/2       Општина Струмица 
    20.11.2013 год.         Градоначалник, 
     С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
455. 
 
Врз основа на член 28 став 3 од 

Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95 .... 24/13) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 
Средното општинско училиште „Никола 

Карев“ Струмица 
 
 

Член 1 
 

Се дава согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици од 
25 во Средното општинско училиште 
„Никола Карев“ од Струмица и тоа: 
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Паралелки Струка Профил 

I - 1 Текстилно - кожарска Конфекциски компјутерски оператор 

I - 5 Машинска 
Машинист за термо постројки и  
инсталатер на водовод 

I - 5 Машинска Бравар 

  
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-9520/1  Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена на 
Одлуката за авто-такси превоз на патници 

на подрачјето на општина Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за измена на 
Одлуката за авто-такси превоз на патници 
на подрачјето на општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 18.11.2013 
година. 
 
   Бр. 08-9521/2         Општина Струмица 
   20.11.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................ 
456. 
Врз основа на член 53 и 54 од 

Законот за превоз во патниот сообраќај 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 
83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13 и 
120/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 

 
 

О д л у к а 
за измена на Одлуката за авто-такси 
превоз на патници на подрачјето на 

општина Струмица 
 

Член 1 
 

Во член 52 од Одлуката за авто-
такси превоз на патници на подрачјето на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 21/10, 12/12 и 
28/12), зборовите: „ќе се применува од 
01.01.2014 година“, се заменувааат со 
зборовите „ќе се применува од 01.01.2015 
година“. 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-9521/1   Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 6374, 7689/1 и 7689/2 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
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урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6374, 7689/1 и 
7689/2 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 18.11.2013 година. 
 
    Бр. 08-9522/2      Општина Струмица 
    20.11.2013 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

..................................... 
457. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 6374, 7689/1 и 7689/2 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: станбена куќа со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 6374, 7689/1 и 7689/2 КО 
Струмица во сопственост на Николчо 
Угринов од Струмица.   
 Според ГУП на град Струмица, 
објектот на КП бр. 6374, 7689/1 и 7689/2 
КО Струмица се наоѓа на траса на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Република 
Македонија.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9522/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 2201 КО Банско 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2201 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 18.11.2013 
година. 
 
   Бр. 08-9523/2        Општина Струмица 
   20.11.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

458. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
 

О д л у к а  
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко – планска докумен-
тација за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 2201 КО Банско 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
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утврдување правен сатус на бесправен  
објект: станбена куќа со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 2201 КО Банско во 
сопственост на  Зоран Стојанов од с. 
Банско.   
 Според УДНМ на с. Банско, 
објектот на КП бр. 2201 КО Банско се 
наоѓа на траса на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Република Македонија - 
корисник ЈП за стопанисување со 
пасишта.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9523/1 Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 6187/2 и 5592 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6187/2 и 5592 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9524/2          Општина Струмица 
   20.11.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

  
 
 
 

 459. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 6187/2 и 5592 КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: станбена куќа со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 6187/2 и 5592 КО 
Струмица, во сопственост на Сезгин 
Раманов од Струмица.   
 Според ДУП за стар Блок бр. 23, 
објектот на КП бр. 6187/2 и 5592 КО 
Струмица се наоѓа на трасата на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Република 
Македонија.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9524/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 2668 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2668 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 18.11.2013 година. 
 
  Бр. 08-9525/2           Општина Струмица 
  20.11.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................ 
460. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 2668 КО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: доградба на станбена куќа со 
намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 2668 КО 
Струмица, во сопственост на Бранко 
Буовски од Струмица. 
 Според ДУП на Блок бр. 21, 
објектот на КП бр. 2668 КО Струмица се 
наоѓа на траса на проектирана 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Буовски Димитар, Митева Даница, 

Буовска Марика, Гацова Добринка, 
Буовска Зојица, Буовски Бранко и Буова 
Дафинка.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9525/1   Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 2668 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7669/1 КО 
Струмица (УП бр. 16-520 од 2011 год.), 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 18.11.2013 
година. 
 
  Бр. 08-9526/2           Општина Струмица 
  20.11.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 461. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
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општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на 

сообраќајната  инфраструктура на КП 
бр. 7669/1 КО Струмица 

(УП бр. 16-520 од 2011 год.) 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: станбена куќа со намена А1 и 
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 
7669/1 КО Струмица во сопственост на 
Трајко Тимчев од Струмица.   
 Според ДУП за нов Урбан Блок бр. 
25, објектот на КП бр. 7669/1 КО 
Струмица, навлегува во трасата на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Република 
Македонија - корисник ЈПКД „Комуналец“ - 
Струмица.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9526/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3104 КО Банско 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3104 КО Банско, 

донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 18.11.2013 
година. 
 
   Бр. 08-9527/2        Општина Струмица 
   20.11.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

462. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 3104 КО Банско 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: станбена куќа со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 3104 КО Банско во 
сопственост на  Ристо Руменовски од с. 
Банско.   
 Според УПС на с.Банско, објектот 
на КП бр. 3104 КО Банско се наоѓа на 
траса на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Ристо Руменовски.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9527/1   Совет на општина Струмица 
19.11.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

...... ......................... 
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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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 4572/2 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 4572/2 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9528/2         Општина Струмица 
  20.11.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

463. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 4572/2 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: помошен објект кој се 
наоѓа на КП бр. 4572/2 КО Струмица, во 

сопственост на лицето  Наташа Ѓоргиева  
од Струмица. 
  Согласно ГУП на град Струмица, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на 
град Струмица, на земјиште сопственост 
на лицето Наташа Ѓоргиева.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9528/1  Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 745 и 746 

КО Банско 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 745 и 746 КО Банско, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 18.11.2013 година. 
 
  Бр. 08-9529/2         Општина Струмица 
  20.11.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

464. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
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Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 

планскиот опфат за КП бр. 745 и 746 КО 
Банско 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 745 и 746 КО Банско, во 
сопственост на лицето  Имран Мемишева  
од Струмица. 
 Согласно УДНМ на с. Банско, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на 
с. Банско, на земјиште сопственост на 
лицето Асанова Муарем Шекер.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9529/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 1169/1 КО 

Градско Балдовци 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 1169/1 КО Градско Балдовци, донесена 

на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9530/2         Општина Струмица 
  20.11.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

465. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 1169/1 КО 

Градско Балдовци 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 1169/1 КО Градско 
Балдовци, во сопственост на лицето 
Александар Божинов од Струмица. 
 Согласно УП на с. Градско 
Балдовци, објектот се наоѓа вон 
градежниот опфат на с. Градско Балдовци, 
на земјиште сопственост на лицето Зорка 
Божинова. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-9530/1  Совет на општина Струмица 
19.11.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
................................. 
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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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 110/1 КО 

Раборци 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 110/1 КО Раборци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9531/2         Општина Струмица 
   20.11.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

466. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 110/1 КО 

Раборци 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправниот објект: викенд куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 110/1 КО Раборци, во 
сопственост на „Марјан-С“ доо - Струмица. 
 Објектот се наоѓа вон градежниот 
опфат на с. Раборци, на земјиште 
сопственост на Република Македонија - 
корисник ЈП „Македонски Шуми“.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  Бр.07-9531/1 Совет на општина Струмица 
 19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 1183 КО 

Градско Балдовци (УП бр. 16-2784 од 2011 
год.) 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1183 КО Градско Балдовци (УП бр. 16-
2784 од 2011 год.), донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 18.11.2013 година. 
 
  Бр. 08-9532/2             Општина Струмица 
  20.11.2013 год.             Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

............................. 
  
 467.  
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
  за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 1183 КО 

Градско Балдовци (УП бр. 16-2784 од 
2011 год.) 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа и 
доградба на станбена куќа, кој се наоѓа на 
КП бр. 1183 КО Градско Балдовци, во 
сопственост на лицето Зоран Димитрушов 
од Струмица. 
 Согласно УП на с. Градско 
Балдовци, објектот се наоѓа вон 
градежниот опфат на с. Градско Балдовци, 
на земјиште сопственост на лицето Драги 
Димитрушев. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9532/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 1183 КО 

Градско Балдовци (УП бр. 16-3932 од 2011 
год.) 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 

бр. 1183 КО Градско Балдовци (УП бр. 16-
3932 од 2011 год.), донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9533/2         Општина Струмица 
   20.11.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.................................. 
468. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 1183 КО 
Градско Балдовци (УП бр. 16-3932 од 

2011 год.) 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа и 
доградба на станбена куќа, кој се наоѓа на  
КП бр. 1183 КО Градско Балдовци, во 
сопственост на лицето Драги Димитрушев 
од Струмица. 
 Согласно УП на с. Градско 
Балдовци, објектот се наоѓа вон 
градежниот опфат на с. Градско Балдовци, 
на земјиште сопственост на лицето Драги 
Димитрушев. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9533/1   Совет на општина Струмица 
19.11.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

............................... 
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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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 1007 КО 

Попчево 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1007 КО Попчево, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9534/2        Општина Струмица 
   20.11.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

469. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 1007 КО 

Попчево 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: помошен објект, кој се 

наоѓа на КП бр. 1007 КО Попчево, во 
сопственост на лицето Киро Василев од с. 
Попчево. 
  Согласно УДНМ на с. Попчево, 
објектот на КП бр 1007 КО Попчево, се 
наоѓа вон градежниот опфат на с. 
Попчево, на земјиште сопственост на 
Република Македонија - корисник ЈП за 
стопанисување со пасишта.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-9534/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување членови во 
Локалниот економско - социјален совет на 

Општина Струмица 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и именување членови во 
Локалниот економско - социјален совет на 
Општина Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 18.11.2013 година. 
 
    Бр. 08-9535/2         Општина Струмица 
    20.11.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

470. 
 
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 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 
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Р е ш е н и е 
за разрешување и именување членови 
во Локалниот економско - социјален 

совет на Општина Струмица 
 
 1. Од членови во Локалниот 
економско - социјален совет на Општина 
Струмица се разрешуваат: Нетка 
Палазова и Ацо Христов. 
 2. За членови во Локалниот 
економско - социјален совет на Општина 
Струмица се именуваат: 
 - Наташа Иванова; и 
 - Борче Василевски. 
 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-9535/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за измена на 

Решението за избор на членови во 
Советот за заштита на потрошувачите 

 
 Се објавува Решението за измена 
на Решението за избор на членови во 
Советот за заштита на потрошувачите, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 18.11.2013 
година. 
 
   Бр. 08-9536/2        Општина Струмица 
  20.11.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 471. 
Врз основа на член 126 од Законот 

за заштита на потрошувачите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
38/04, 77/07, 103/08 и 24/11) и член 45 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 

 
Р е ш е н и е 

за измена на Решението за избор на 
членови во Советот за заштита на 

потрошувачите 
 

 1. Во Решението за избор на 
членови во Советот за заштита на 
потрошувачите („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/11) се врши 
следната измена: 
 а) Се разрешуваат членовите во 
Советот за заштита на потрошувачите, од 
редот на членовите на Советот на 
општина Струмица: Амет Камберов, Сања 
Најданова и Горица Цурева 
 б) За членови во Советот за 
заштита на потрошувачите, од редот на 
членовите на Советот на општина 
Струмица, за преостанатиот дел од 
мандатот, се избираат: 
 
 - Ленче Кукиќ; 
 - Петар Божинов; и 
 - Веселинка Ристовска. 
 
 2. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-9536/1  Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
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 2013 година 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2013 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 18.11.2013 
година. 
 
     Бр. 08-9537/2        Општина Струмица 
     20.11.2013 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
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472. 
Врз основа на член 17 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
18.11.2013 година, донесе 

 

П р о г р а м а 
за дополнување на Програмата за 

изработка  на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 

2013 година 
 
 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на општина 
Струмица за 2013 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 28/12, 
02/13, 04/13, 7/13, 14/13, 18/13 и 19/13), се 
врши следното дополнување: 

  
 Во глава 
 

V. Детални урбанистички планови за една парцела 
 

По  реден број  50  се додава:  
 

Р.б. Објект Износ денари 
51 КП бр. 2867/2 КО Струмица Самофинансирање 
52 КП бр. 3998 КО Струмица Самофинансирање 
53 КП бр. 4538 КО Струмица Самофинансирање 

 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-9537/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

одобрување на  Предлог - Планот на 
програмите за развој 

 
 Се објавува Заклучокот за 
одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9538/2        Општина Струмица 
   20.11.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

  

 473. 
Врз основа на член 21-б од 

Законот за буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
18.11.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој 

 
 1. Се одобрува Предлог - Планот 
на програмите за развој. 
 2. Одобрениот План на програмите 
за развој е составен дел на предлогот на 
Буџетот на општина Струмица за 2014 
година. 

3. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-9538/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 
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Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Програмата за работа на 
Општинската јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 

2014 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 
2014 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9539/2        Општина Струмица 
   20.11.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

474. 
Врз основа на 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 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 18.11.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Програмата за работа 
на Општинската јавна установа – 
Отворен граѓански универзитет за 

доживотно  учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица за 2014 година 

 
 1. Се усвојува Програмата за 
работа на Општинската јавна установа – 
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица за 2014 година, донесена од 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-264/1 
од 29.10.2013 година 
  
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во “Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-9539/1Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
КП бр. 7669/1 КО Струмица (УП бр. 16-823 

од 2011 година) 
 

Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
КП бр. 7669/1 КО Струмица (УП бр. 16-823 
од 2011 година), донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 18.11.2013 година. 
 
   Бр. 08-9540/2         Општина Струмица 
   19.11.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Зоран Заев  с.р. 

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

 475. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
18.11.2013 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за одложување на донесување Одлука 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
КП бр. 7669/1 КО Струмица (УП бр. 16-

823 од 2011 година) 
 

 1. Се одложува донесувањето на 
Одлука за утврдување неисполнети 
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услови за донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 
трасата на КП бр. 7669/1 КО Струмица (УП 
бр. 16-823 од 2011 година), за да се 
изврши дополнителен увид на лице место. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-9540/1 Совет на општина Струмица 
19.11.2013 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 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената за КП бр. 7519 КО Струмица 
 
 

Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената за КП бр. 7519 КО Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 18.11.2013 
година. 
 
   Бр. 08-9541/2       Општина Струмица 
   19.11.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

 

 476. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
18.11.2013 година, донесе 
 

 
З а к л у ч о к 

за одложување на донесување Одлука 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената за КП бр. 7519 КО Струмица 
 
 

 1. Се одложува донесувањето на 
Одлука за утврдување неисполнети 
услови за донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената за КП бр. 7519 КО Струмица, 
за да се изврши промена на Геодетскиот 
елаборат. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр. 07-9541/1  Совет на општина Струмица 
19.11.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

___________________________________ 
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