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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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на приоритет на Проект - реконструкција 
на домовите на културата  во населените 
места: Просениково, Дабиље, Вељуса, 

Добрејци, Попчево и Костурино 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет на Проект - 
реконструкција на домовите на културата 
во населените места: Просениково, 
Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и 
Костурино, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
Бр.09-4993/2   Општина Струмица 
15.06.2015 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 

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

 109. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за утврдување на приоритет на Проект - 
реконструкција на домовите на кул-
турата  во населените места: Просе-
никово, Дабиље, Вељуса, Добрејци, 

Попчево и Костурино 
 
 

Член 1  
 

 Се утврдува приоритет на Проект  
за подобрување на квалитетот на живот во 
руралните  средини - реконструкција на 
домовите на културата во населените 
места: Просениково, Дабиље, Вељуса, 
Добрејци, Попчево и Костурино во 
Општина Струмица (мерка 321). 

 

Член 2 
 

 Со утврдениот приоритет на овој  
Проект ќе се аплицира на Јавниот повик 
04/2015 на Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделието и руралниот 
развој во Мерка 321 -  Развој на јавна 
инфраструктура во рурални средини Точка 
5. Инвестиции во објекти и опрема за 
домови за деца и млади и домови за 
култура во населени места  за добивање 
средства за негова реализација. 
  

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4993/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за  давање 

согласност за намена на инвестицијата  за 
реализација на Проект - реконструкција на 
домовите на културата  во населените 
места: Просениково, Дабиље, Вељуса, 

Добрејци, Попчево и Костурино 
 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за намена на инвестицијата  за 
реализација на Проект - реконструкција на 
домовите на културата  во населените 
места: Просениково, Дабиље, Вељуса, 
Добрејци, Попчево и Костурино, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
 Бр.09-4994/2         Општина Струмица 
 15.06.2015 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

............................... 
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 110. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за  давање согласност за намена на 
инвестицијата  за реализација на 

Проект - реконструкција на домовите на 
културата  во населените места: 
Просениково, Дабиље, Вељуса, 
Добрејци, Попчево и Костурино 

 
Член 1  

 
 Со оваа Одлука, Советот на 
општина Струмица  дава согласност за 
намена на инвестицијата за реализација 
на  Проект  за подобрување на квалитетот 
на живот во руралните  средини - 
реконструкција на домовите на културата 
во населените места: Просениково, 
Дабиље, Вељуса, Добрејци, Попчево и 
Костурино во Општина Струмица (мерка 
321) . 

Член 2  
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-4994/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на приоритет на Проект  - Озеленување и 
хортикултурно уредување на паркови и 

површини во населените места: 
Просениково, Муртино, Куклиш, 

Свидовица и Костурино 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет на Проект  - 
Озеленување и хортикултурно уредување 

на паркови и површини во населените 
места: Просениково, Муртино, Куклиш, 
Свидовица и Костурино, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
  Бр.09-4995/2              Општина Струмица 
  15.06.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 111. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за утврдување на приоритет на Проект  
- Озеленување и хортикултурно 

уредување на паркови и површини во 
населените места: Просениково, 
Муртино, Куклиш, Свидовица и 

Костурино 
 

Член 1  
 Се утврдува приоритет на Проект -  
подобрување на квалитетот на живот во 
рурални средини со  изведба на 
„Озеленување и хортикултурно уредување 
на паркови и површини во населените 
места: Просениково, Муртино,  Куклиш, 
Свидовица и Костурино“  во Општина 
Струмица (мерка 322). 

  
Член 2 

 Со утврдениот приоритетен Проект 
ќе се аплицира на Јавниот повик 04/2015 
на Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделието и руралниот развој по Мерка 
322. Обнова и развој на селата Точка 3.  
Инвестиции за изградба и/или 
реконструкција на плоштади, зелени 
површини и/или шеталишта во рурални 
средини до 30.000 жители, за добивање 
средства за негова реализација. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен  
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-4995/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за намена на инвестицијата за 
реализација на  Проектот „Озеленување и 
хортикултурно уредување на паркови и 

површини во населените места: 
Просениково, Муртино, Куклиш, 

Свидовица и Костурино“ 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за намена на инвестицијата за 
реализација на Проектот „Озеленување и 
хортикултурно уредување на паркови и 
површини во населените места: 
Просениково, Муртино, Куклиш, 
Свидовица и Костурино“, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-4996/2          Општина Струмица 
  15.06.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 

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

 112. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за давање согласност за намена на 
инвестицијата за реализација на   

Проектот „Озеленување и 
хортикултурно уредување на паркови и 

површини во населените места: 
Просениково, Муртино, Куклиш, 

Свидовица и Костурино“ 
 
 

Член 1  
 

 Со ова Одлука Советот на 
општина Струмица, дава согласност за 
намена на инвестицијата  за  реализација 
на  Проект  за  подобрување на квалитетот 

на живот во рурални средини со изведба 
на „Озеленување и хортикултурно 
уредување на паркови и површини во 
населените места: Просениково, Муртино, 
Куклиш, Свидовица и Костурино“ во 
Општина Струмица (Мерка 322). 

  
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен  
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-4996/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на приоритет нa  Проект - Уредување на 
патна инфраструктура за пристапност до и 

околу природни знаменитости на 
локалитетот „Бања Банско“   

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет нa Проект - 
Уредување на патна инфраструктура за 
пристапност до и околу природни 
знаменитости на локалитетот „Бања 
Банско“, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
 
   Бр.09-4997/2             Општина Струмица 
  15.06.2015 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

.................................... 
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 113. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување на приоритет нa  Проект 
- Уредување на патна инфраструктура 
за пристапност до и околу природни 
знаменитости на локалитетот „Бања 

Банско“ 
 

Член 1  
 Се утврдува приоритет на Проект 
за подобрување на квалитетот на живот во 
рурални средини со изведба на 
„Уредување на патна инфраструктура за 
пристапност до и околу природни 
знаменитости на локалитет Бања Банско“ 
населено место Банско, Општина 
Струмица (мерка 323).  
 

Член 2 
 Со утврдениот приоритетен Проект 
ќе се аплицира на Јавниот повик 04/2015 
на Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделието и руралниот развој за 
Мерката 323. Зачувување и унапредување 
на традиционалните вредности во 
руралните подрачја, Точка 4. Инвестиции 
за изградба или реконструкција на патна 
инфраструктура за пристапност до и околу 
природни знаменитости во рурални 
средини вклучително и нивно уредување и 
воведување на комплементарни 
содржини-пешачки, велосипедски и 
останати спортски патеки и шеталишта, за 
добивање средства за негова реализација. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-4997/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 

и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за намена на инвестицијата  за 
реализација на   Проект  - Уредување на 
патна инфраструктура за пристапност до и 

околу природни знаменитости на 
локалитетот „Бања Банско“   

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за намена на инвестицијата за 
реализација на Проект - Уредување на 
патна инфраструктура за пристапност до и 
околу природни знаменитости на 
локалитетот „Бања Банско“, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-4998/2           Општина Струмица 
  15.06.2015 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 114. 
 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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

О д л у к а 
за давање согласност за намена на 

инвестицијата за реализација на Проект 
- Уредување на патна инфраструктура 
за пристапност до и околу природни 
знаменитости на локалитетот „Бања 

Банско“ 
 

Член 1  
 Со оваа Одлука, Советот на 
општина Струмица дава согласност за 
намена на инвестицијата  -  Проект за 
подобрување на квалитетот на живот во 
рурални средини со изведба на 
„Уредување на патна инфраструктура за 
пристапност до и околу природни 
знаменитости на локалитет Бања Банско“ 
населено место Банско, Општина 
Струмица (мерка 323).  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-4998/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за отпис на 
долг по основ на комунална такса за 
користење и одржување на јавно 

осветлување 
 

 Се објавува Одлуката за отпис на 
долг по основ на комунална такса за 
користење и одржување на јавно 
осветлување, донесена на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-5014/2       Општина Струмица 
   15.06.2015 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................... 
115. 
Врз основа на член 15 став 1 од 

Законот за еднократно отпишување на 
долговите на граѓаните („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 112/14) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), a 
согласно доставените Одлуки за 
еднократен отпис на долг, донесени од 
Комисијата за постапување по барањата 
за еднократен отпис на долговите на 
граѓаните, Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 15.06.2015 
година, донесе 

 
О д л у к а 

за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се отпишува долгот по основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување, во вкупен износ од 881.805,98 денари, на следните лица: 

 

Р.бр. Име и презиме Место Број на одлука Износ 

1 Митко Ристов Струмица 10-6808/21190 402,00

2 Алијаша Арифов Струмица 10-6808/25215 4.919,00

3 Саит Сулејманов Струмица 10-6808/13257 4.427,00

4 Ѓултекин Ајдин Струмица 10-6808/1306 3.329,00

5 Расим Ахмедов Струмица 10-6808/1311 2.769,00

6 Глигор Думов Струмица 10-6808/1155 2.157,00

7 Рамис Раманов Струмица 10-6808/13210 1.611,00

8 Перјан Алиева Струмица 10-6808/13229 3.497,00

9 Драгица Тонева Струмица 10-6808/21223 140,00

10 Трајанка Горгиева Просениково 10-6808/22107 560,00

11 Али Демиров Струмица 10-6808/24292 672,00

12 Ацо Митев Баница 10-6808/22465 2.218,00

13 Ќамуран Мустафов Струмица 10-6808/22411 2.334,96

14 Џафер Исмаилов Струмица 10-6808/22104 4.963,00

15 Семаат Асанова Струмица 10-6808/22110 3.995,00

16 Трајчо Балев Баница 10-6808/16056 3.777,00

17 Љутви Демиров Струмица 10-6808/1290 4.327,00

18 Илми Мустафов Струмица 10-6808/1304 4.113,00

19 Али Асанов Струмица 10-6808/1177 1.825,00

20 Мути Мустафов Струмица 10-6808/1323 2.061,00
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21 Сулејман Ахмедов Струмица 10-6808/1305 2.415,00

22 Алијаша Јусинов Струмица 10-6808/1213 3.539,00

23 Фаик Јакупов Струмица 10-6808/1270 4.449,00

24 Јашар Раманов Струмица 10-6808/1210 4.093,00

25 Џесари Раманов Струмица 10-6808/1215 3.547,00

26 Асан Јусеинов Струмица 10-6808/1189 4.919,00

27 Зекимерем Мустафов Струмица 10-6808/1231 4.205,00

28 Павлина Божинова Просениково 10-6808/1258 2.769,00

29 Адем Алиев Струмица 10-6808/25208 4.449,00

30 Шентурк Реџепов Банско 10-6808/16027 1.483,01

31 Муса Кариманов Струмица 10-6808/1260 4.593,00

32 Сабри Мустафов Струмица 10-6808/1317 4.633,00

33 Рамчо Мутов Струмица 10-6808/1318 2.863,00

34 Џавит Асанов Струмица 10-6808/1335 4.433,00

35 Усеин Мустафов Струмица 10-6808/1278 4.541,00

36 Сулиман Шевлев Струмица 10-6808/1334 3.071,00

37 Мухарем Ибушев Струмица 10-6808/1337 4.113,00

38 Ѓунери Исмаилов Струмица 10-6808/1298 4.439,00

39 Идавер Зурапов Струмица 10-6808/1295 4.317,00

40 Исин Камберов Струмица 10-6808/1301 4.001,00

41 Асан Јусеинов Струмица 10-6808/1292 4.409,00

42 Али Мемедов Струмица 10-6808/19974 3.889,00

43 Кенан Џеладинов Струмица 10-6808/19955 4.919,00

44 Ефкан Ахмедов Струмица 10-6808/19976 2.061,00

45 Јусин Мустафов Струмица 10-6808/1262 3.553,00

46 Бекир Сулејманов Струмица 10-6808/1266 4.113,00

47 Серхат Ајдин Струмица 10-6808/1222 4.593,00

48 Расим Исинов Струмица 10-6808/1255 3.665,00

49 Сулејман Мемедов Струмица 10-6808/1254 2.710,00

50 Мамет Ахмедов Струмица 10-6808/1230 4.481,00

51 Мемед Ибушев Струмица 10-6808/1232 4.113,00

52 Шериф Демиров Банско 10-6808/1226 2.297,00

53 Ајтекин Ајдин Струмица 10-6808/1223 4.001,00

54 Емрула Алиев Струмица 10-6808/1247 4.001,00

55 Ферди Мемедов Струмица 10-6808/1205 4.593,00

56 Илија Стојанов Банско 10-6808/19983 2.821,00

57 Асан Демов Струмица 10-6808/21897 4.593,00

58 Барка Реџеп Струмица 10-6808/1274 5.021,00

59 Исмаил Куртев Струмица 10-6808/1279 1.794,00

60 Керим Фетиов Струмица 10-6808/1272 3.521,00

61 Фети Пехливан Струмица 10-6808/19985 4.919,00

62 Асан Вејселов Струмица 10-6808/19970 4.337,00
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63 Кемал Мустафов Банско 10-6808/20003 3.728,00

64 Камбер Асанов Струмица 10-6808/19954 4.475,00

65 Фадије Алиева Струмица 10-6808/19988 4.113,00

66 Назли Асанова Струмица 10-6808/1179 4.643,00

67 Томчо Митев Баница 10-6808/1233 7.653,00

68 Шукри Дестанов Струмица 10-6808/18851 3.665,00

69 Коце Ѓоргиев Просениково 10-6808/1236 4.272,00

70 Рамис Реџепов Струмица 10-6808/19919 4.113,00

71 Ице Георгиев Баница 10-6808/1234 2.942,00

72 Панчо Јанев Струмица 10-6808/1287 96,00

73 Зоран Ристов Баница 10-6808/1310 4.317,00

74 Ленче Ѓоргиева Просениково 10-6808/1322 560,00

75 Славе Стојанов Баница 10-6808/1308 3.889,00

76 Ѓорге Тодоров Баница 10-6808/1160 3.205,00

77 Љуба Василева Банско 10-6808/24253 2.533,00

78 Мара Стојанова Баница 10-6808/16023 4.001,00

79 Боби Георгиев Просениково 10-6808/24299 4.401,00

80 Емин Еминов Струмица 10-6808/22480 3.773,01

81 Јакуп Мемедов Струмица 10-6808/22481 2.173,00

82 Асен Ѓеоргиев Добрејци 10-6808/19945 3.217,00

83 Мифтар Мемедов Струмица 10-6808/19966 3.682,52

84 Жанко Стоименов Баница 10-6808/13279 3.771,00

85 Салие Ибушева Струмица 10-6808/24321 4.113,00

86 Сулиман Џаферов Струмица 10-6808/21177 4.643,00

87 Алијашар Јусеинов Струмица 10-6808/19957 4.001,00

88 Роза Ангелова Баница 10-6808/19969 3.777,00

89 Васе Балев Баница 10-6808/15985 3.777,00

90 Рамис Џаферов Струмица 10-6808/24240 4.113,00

91 Мите Калчинов Баница 10-6808/18834 3.329,00

92 Ленка Габерова Вељуса 10-6808/16592 96,00

93 Усеин Асанов Струмица 10-6808/21879 1.008,00

94 Ацо Клепов Струмица 10-6808/21873 1.029,00

95 Ефто Јованов Баница 10-6808/1159 3.665,00

96 Фета Џаферов Струмица 10-6808/21172 4.001,00

97 Раман Јашаров Струмица 10-6808/32573 2.754,00

98 Имит Демов Струмица 10-6808/21163 5.021,00

99 Селвинас Мустафова Банско 10-6808/21402 4.101,00

100 Али Јакупов Струмица 10-6808/22059 4.113,00

101 Асан Асанов Струмица 10-6808/24322 3.889,00

102 Далистан Раманов Струмица 10-6808/13799 4.103,00

103 Демир Мамедов Струмица 10-6808/21206 5.021,00

104 Сејфула Алиев Струмица 10-6808/23163 4.797,00
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105 Кирчо Спасов Просениково 10-6808/14665 2.118,00

106 Томе Ѓоргиевски Банско 10-6808/22471 4.647,00

107 Мемет Јашаров Струмица 10-6808/22469 4.593,00

108 Шукрие Абдиева Струмица 10-6808/19965 3.889,00

109 Тајфур Мустафов Струмица 10-6808/25233 827,00

110 Здравко Митев Баница 10-6808/18852 4.317,00

111 Марин Димитриев Баница 10-6808/18838 3.991,00

112 Сунај Асанов Струмица 10-6808/15546 4.113,00

113 Ѓорѓи Делев Струмица 10-6808/22070 3.211,00

114 Сејар Рушидова Банско 10-6808/25657 1.943,00

115 Ракип Зејнелов Банско 10-6808/23114 140,00

116 Блажо Тилев Струмица 10-6808/24293 2.859,00

117 Киро Рубиев Струмица 10-6808/13274 1.725,50

118 Ѓулдане Демирова Струмица 10-6808/13205 4.593,00

119 Љати Усеинов Струмица 10-6808/22035 866,00

120 Маринчо Ангелов Баница 10-6808/23158 2.645,00

121 Ице Андоновски Баница 10-6808/13798 3.889,00

122 Момчило Шаренковски Баница 10-6808/22437 3.553,00

123 Абди Арифов Струмица 10-6808/22425 4.633,00

124 Фетиш Мустафов Струмица 10-6808/22417 5.021,00

125 Раим Ахмедов Струмица 10-6808/22441 4.113,00

126 Бајрам Мустафов Струмица 10-6808/22440 4.633,00

127 Ајрие Ахмедова Струмица 10-6808/13793 3.441,00

128 Лозена Божинова Просениково 10-6808/24257 3.060,00

129 Ашкн Усинов Струмица 10-6808/13276 3.887,00

130 Демирјаша Демиров Струмица 10-6808/23091 4.745,00

131 Ибраим Алиов Банско 10-6808/21427 1.825,00

132 Џемал Јаја Струмица 10-6808/32930 5.021,00

133 Муса Демиров Струмица 10-6808/21197 4.113,00

134 Алекса Коцев Баница 10-6808/32953 4.695,00

135 Нада Тасева Сачево 10-6808/13219 4.128,00

136 Блажо Јанчев Струмица 10-6808/29989 1.462,00

137 Едви Агушев Струмица 10-6808/25235 4.257,00

138 Лејља Махмудова Струмица 10-6808/1248 941,00

139 Фејзула Алиев Струмица 10-6808/13253 4.759,00

140 Науме Стојанов Баница 10-6808/13283 3.553,00

141 Амет Абдиев Струмица 10-6808/25231 4.481,00

142 Слободан Глигоров Банско 10-6808/22046 3.093,00

143 Сулиман Демиров Струмица 10-6808/13258 4.113,00

144 Елица Јеличиќ Струмица 10-6808/19981 2.088,64

145 Сељви Ферадова Банско 10-6808/32568 3.650,00

146 Митко Митев Добрејци 10-6808/22036 2.275,00
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147 Тургај Мемедов Струмица 10-6808/16562 1.501,00

148 Рамадан Асанов Банско 10-6808/22068 3.531,00

149 Николчо Танев Баница 10-6808/32960 1.580,00

150 Христо Костадинов Добрејци 10-6808/13814 288,00

151 Марин Балев Баница 10-6808/22493 3.777,00

152 Ќани Агушев Струмица 10-6808/21212 4.593,00

153 Мехмед Мемедов Струмица 10-6808/22500 3.665,00

154 Нешат Асанов Струмица 10-6808/22455 4.593,00

155 Боне Танушев Струмица 10-6808/23167 288,00

156 Абдула Селимов Банско 10-6808/13831 3.955,00

157 Џемаил Исинов Струмица 10-6808/24315 3.319,00

158 Селимир Миловановиќ Струмица 10-6808/15543 896,00

159 Алијаша Асанов Струмица 10-6808/23174 3.553,00

160 Демирјаша Шавлев Струмица 10-6808/22473 4.369,00

161 Ванчо Божинов Просениково 10-6808/22483 4.497,00

162 Таир Фазлија Струмица 10-6808/21205 4.113,00

163 Зејнула Мемедов Банско 10-6808/22067 3.649,00

164 Ѓорхан Агушев Струмица 10-6808/22445 4.001,00

165 Бекир Мустафов Струмица 10-6808/18847 3.889,00

166 Мути Елмазов Струмица 10-6808/13244 4.541,00

167 Ќерим Зурапов Струмица 10-6808/14646 3.353,97

168 Васе Пандев Просениково 10-6808/21414 1.462,00

169 Џемал Салиев Струмица 10-6808/13833 4.113,00

170 Џелан Ферадов Струмица 10-6808/13802 280,00

171 Боро Трендов Струмица 10-6808/30425 4.001,00

172 Асан Ахмедов Струмица 10-6808/22478 432,37

173 Иса Демиров Банско 10-6808/13778 4.919,00

174 Иљавер Алиева Струмица 10-6808/22439 3.601,00

175 Максут Ибушев Струмица 10-6808/22456 4.113,00

176 Љамо Коцев Баница 10-6808/22043 3.665,00

177 Спасо Спасов Муртино 10-6808/13839 4.113,00

178 Асен Василев Струмица 10-6808/1187 480,00

179 Ќание Мехмедова Струмица 10-6808/1265 4.745,00

180 Зејра Аметова Струмица 10-6808/1297 4.877,00

181 Ерѓул Адемов Струмица 10-6808/19990 4.048,00

182 Абди Вејселов Струмица 10-6808/19972 4.516,00

183 Маил Мемедов Банско 10-6808/19975 2.391,00

184 Назми Мутиев Струмица 10-6808/21884 3.329,00

185 Решат Албај Струмица 10-6808/1259 3.861,00

186 Али Асанов Струмица 10-6808/1203 4.113,00

187 Мето Демиров Струмица 10-6808/1170 4.113,00

188 Камил Исмаилов Струмица 10-6808/1328 4.113,00
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189 Шезане Искова Струмица 10-6808/13804 4.327,00

190 Митко Ѓоргиев Баница 10-6808/32537 1.986,00

191 Атанас Велев Просениково 10-6808/32886 3.441,00

192 Раиф Бајрамов Банско 10-6808/24252 420,00

193 Шено Мемедов Струмица 10-6808/13209 1.943,00

194 Вилибран Стојанов Баница 10-6808/24243 4.113,00

195 Ајше Рамадани Струмица 10-6808/13268 2.297,00

196 Васе Балев Баница 10-6808/24291 4.500,00

197 Шејнали Реџепов Струмица 10-6808/13241 3.777,00

198 Ефтим Атанасов Баница 10-6808/15498 3.889,00

199 Бејзат Ахмедов Струмица 10-6808/13286 3.189,00

200 Сакип Јорук Струмица 10-6808/14707 4.113,00

201 Зумбуле Раманова Струмица 10-6808/13800 4.113,00

202 Раиф Куртов Струмица 10-6808/13822 2.515,00

203 Емрал Ахмедов Струмица 10-6808/13809 4.113,00

204 Асан Мустафов Струмица 10-6808/13823 3.211,00

205 Иса Демиров Струмица 10-6808/16057 3.441,00

206 Муамет Асанов Струмица 10-6808/19928 3.786,00

207 Себати Јусеинов Струмица 10-6808/19936 4.113,00

208 Ферди Демиров Струмица 10-6808/19921 3.889,00

209 Минур Бекиров Струмица 10-6808/1169 3.879,00

210 Тефик Бекиров Струмица 10-6808/1161 4.541,00

211 Сулијман Демиров Струмица 10-6808/22446 4.643,00

212 Мељаим Раманов Струмица 10-6808/19942 3.217,00

213 Тасим Мустафов Струмица 10-6808/22075 4.113,00

214 Аби Демиров Банско 10-6808/22112 4.129,00

215 Јане Стојменов Струмица 10-6808/22086 1.168,00

216 Душко Караманолев Струмица 10-6808/1307 4.195,00

217 Кадри Мемедов Струмица 10-6808/21179 3.882,50

218 Џем Џеи Струмица 10-6808/22492 4.113,00

219 Ќамиле Асанова Струмица 10-6808/22460 4.215,00

220 Венка Трајанова Баница 10-6808/25225 3.525,00

221 Фаик Шавлев Струмица 10-6808/25196 5.075,00

222 Ѓорѓе Трајков Баница 10-6808/25216 2.769,00

223 Кољо Јованов Просениково 10-6808/1172 1.462,00

224 Хадис Султан Струмица 10-6808/21229 4.001,00

225 Марија Василева Струмица 10-6808/21226 4.363,00

226 Закимурем Ибов Струмица 10-6808/22429 3.879,00

227 Ацо Клепов Струмица 10-6808/24308 2.178,00

228 Невенка Манева Банско 10-6808/24279 363,00

229 Муса Зурапов Струмица 10-6808/19914 4.113,00

230 Сејфула Алиев Банско 10-6808/22077 4.113,00
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231 Фатиме Демова Струмица 10-6808/1192 4.113,00

232 Асан Камберов Струмица 10-6808/22433 896,00

233 Демир Демиров Струмица 10-6808/22088 2.993,00

234 Митко Василев Просениково 10-6808/1235 4.273,50

235 Јусни Алиев Банско 10-6808/23125 1.780,00

236 Атман Арифова Струмица 10-6808/23120 4.541,00

237 Џемаил Мустафов Струмица 10-6808/24307 2.769,00

238 Ванчо Мирчев Просениково 10-6808/23128 4.113,00

239 Венка Божинова Муртино 10-6808/21204 96,00

240 Абедин Рушидов Банско 10-6808/22069 2.651,00

241 Иљас Јусеинов Струмица 10-6808/19922 4.439,00

242 Горан Ѓоргиев Баница 10-6808/22409 3.323,00

243 Сами Мемедов Струмица 10-6808/24319 2.415,00

244 Исмет Мустафов Струмица 10-6808/22488 4.563,00

245 Ерџан Арифов Струмица 10-6808/23156 3.553,00

246 Делистан Асанов Струмица 10-6808/23154 4.113,00

247 Рустем Алиев Банско 10-6808/13803 4.257,00

248 Мирчо Митев Баница 10-6808/19915 3.644,00

249 Хусеин Велиов Струмица 10-6808/21173 3.879,00

250 Ѓорги Балев Баница 10-6808/19932 3.211,00

251 Јадранчо Ангелов Баница 10-6808/19917 3.543,00

252 Авни Ахмедов Струмица 10-6808/15530 3.973,00

253 Неби Мемеди Струмица 10-6808/21198 4.225,00

254 Демир Ферадов Банско 10-6808/30442 3.211,00

255 Љамо Ѓоргев Баница 10-6808/22408 4.055,00

256 Јусеин Камберов Струмица 10-6808/15534 4.973,00

 Вкупно:   881.805,98

 
 

Член 2 
 

 Претседателот на Советот на 
општина Струмица, врз основа на член 1 
од оваа Одлука за секое лице посебно, ќе 
донесе поединечна Одлука за отпис на 
долгот по основ на комунална такса за 
користење и одржување на јавно 
осветлување и истата  ќе ја достави до 
должникот. 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5014/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена на 
Одлуката за определување на имиња на 
улици на подрачјето на град Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за измена на 
Одлуката за определување на имиња на 
улици на подрачјето на град Струмица, 
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донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.06.2015 
година. 
 
   Бр.09-5015/2          Општина Струмица 
  15.06.2015 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................ 
 116. 

Врз основа на член 4 од Законот за 
определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и на други 
инфраструктурни објекти („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/04, 55/07, 
145/10, 136/11 и 163/13), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 25 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

О д л у к а 
за измена на Одлуката за 

определување на имиња на улици на 
подрачјето на град Струмица 

 
Член 1 

 Во Одлуката за определување на 
имиња на улици на подрачјето на град 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 16/14) и Одлуката за измена 
и дополнување на Одлуката за 
определување на имиња на улици на 
подрачјето на град Струмица број 08-757/1 
од 27.01.2015 година („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 1/15), во член 3 
став 1 алинеја 1 се менува и гласи:  
 „- На улицата од точка 5016-7 до 
5016-4, со технички број „У-2“, се 
определува името „Глигор Новаков “;“ 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5015/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

определување локација за поставување 
спомен - обележје на загинатите пилоти од 

хеликоптерската единица на МВР 
 

 Се објавува Одлуката за 
определување локација за поставување 
спомен - обележје на загинатите пилоти од 
хеликоптерската единица на МВР, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.06.2015 
година. 
 
     Бр.09-5016/2  Општина Струмица 
     15.06.2015 год.            Градоначалник, 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 117. 
Врз основа на член 18 став 1 од 

Законот за меморијалните споменици и 
спомен обележјата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 66/04 и 89/08) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за определување локација за 
поставување спомен - обележје на 

загинатите пилоти од хеликоптерската 
единица на МВР 

 
Член 1 

 За поставување спомен - обележје 
на загинатите пилоти од хеликоптерската 
единица на МВР, се определува КП бр. 
492/1 КО Струмица - просторот на Дом на 
АРМ во Градскиот парк  во Струмица.  
  

Член 2 
 За чувањето, одржувањето, 
заштитата и користењето на спомен 
обележјето, ќе се грижи Општина 
Струмица. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5016/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност на Елаборат за одредување на 
заштитни зони околу водозафатните 

објекти за водоснабдување 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност на Елаборат за одредување на 
заштитни зони околу водозафатните 
објекти за водоснабдување, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
  Бр.09-5017/2      Општина Струмица 
  15.06.2015 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

................................. 
 118. 

 Врз основа на член 96 и 99 од 
Законот за водите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 
161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 
180/14), 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 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

О д л у к а 
за давање согласност на Елаборат за 
одредување на заштитни зони околу 

водозафатните објекти за 
водоснабдување 

 
 

Член 1 
 

 Се дава согласност на Елаборатот 
за одредување на заштитни зони околу 
водозафатните објекти за 
водоснабдување на с. Куклиш, с. Муртино 
со с. Сачево, с. Свидовица и с. Банско. 
 

Член 2 
 

 Елаборатот од член 1 на оваа 
Одлука е изработен од ЈЗУ Институт за 
јавно здравје на Република Македонија и 

Градежен институт „Македонија“ АД, 
Скопје, со технички број 09-4467 од 
ноември 2014 година. 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5017/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за 
пренесување на користењето и 

управувањето со системот на фекална 
канализација во с. Костурино 

 
 Се објавува Одлуката за 
пренесување на користењето и 
управувањето со системот на фекална 
канализација во с. Костурино, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-5018/2             Општина Струмица 
   15.06.2015 год.              Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 
 

 119. 
 

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 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 
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О д л у к а 
за пренесување на користењето и 

управувањето со системот на фекална 
канализација во с. Костурино 

 
 

Член 1 
 

 Се пренесува користењето и 
управувањето со системот на фекална 
канализација во с. Костурино, сопственост 
на Општина Струмица, на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица без надоместок. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5018/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

пренесување на правото на користење и 
управување со објект - дел од плоштад 
„Гоце Делчев“ во Струмица (подземен 

паркинг простор) 
 

 Се објавува Одлуката за 
пренесување на правото на користење и 
управување со објект - дел од плоштад 
„Гоце Делчев“ во Струмица (подземен 
паркинг простор), донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 15.06.2015 година. 
 
Бр.09-5019/2     Општина Струмица 
15.06.2015 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

120. 
 
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 

и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за пренесување на правото на 

користење и управување со објект - дел 
од плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица 

(подземен паркинг простор) 
 
 

Член 1 
 

 Се пренесува правото на 
користење и управување со објект - дел од 
плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица 
(подземен паркинг простор), сопственост 
на Општина Струмица, на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица без 
надоместок. 
 

Член 2 
 

 Објектот од член 1 на оваа Одлука 
е детално опишан во Основниот проект со 
технички број 2010/8/1 изработен од ДПИ 
„Студио 2000 Билјана“ дооел Скопје. 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5019/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за 
дополнување на Одлуката за 

определување на зонско паркирање на 
подрачјето на град Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
дополнување на Одлуката за 
определување на зонско паркирање на 
подрачјето на град Струмица, донесена на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
  Бр.09-5020/2       Општина Струмица 
 15.06.2015 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

............................. 
 
 121. 
 
 Врз основа на член 6 став 3 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 
161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) и член 20 
став 1 точка 24 од Статутот на Oпштина 
Струмица („Службен гласник на Oпштина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за дополнување на Одлуката за 
определување на зонско паркирање на 

подрачјето на град Струмица 
 

Член 1 
 Во Одлуката за определување на 
зонско паркирање на подрачјето на град 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 1/14), во член 4 став 2 се 
додава нова алинеја 3 која гласи:  
 
 
 „- Посебен паркинг простор на КП 
бр. 1728/1 КО Струмица (дворно место на 
зградата на ул. „Ленинова“ бр. 14 - влез 1, 
2 и 3)“. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5020/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за Блок 23 
и дел од Блок 24, Урбана единица 9 во 
Струмица, Oпштина Струмица 2013-2018 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
донесување на Детален урбанистички 
план за Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана 
единица 9 во Струмица, Oпштина 
Струмица 2013-2018, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
  Бр.09-5021/2       Општина Струмица 
 15.06.2015 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................... 
 
 
 122. 
 
 Врз основа на член 26 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, 55/13, 163/13 
и 42/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 
 

 
О д л у к а 

за донесување на Детален 
урбанистички план за Блок 23 и дел од 
Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, 

Oпштина Струмица 2013-2018 
 
 

Член 1 
 

Се донесува Детален 
урбанистички план за Блок 23 и дел од 
Блок 24, Урбана единица 9 во Струмица, 
Oпштина Струмица 2013-2018. 

 
 

Член 2 
 

 Деталниот урбанистички план за 
Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 
9 во Струмица, Oпштина Струмица 2013-
2018, е со површина од 11,17 ха и со 
граничен опфат: 
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- Од исток - југоисток со оска на собирна 

улица „Бр. 2“;   
- Од запад со оска на магистрална ул. 

„Климент Охридски“ и 
- Од север – североисток со оска на 

собирна ул. „Бр. 11“. 
 

Член 3 
 

 Деталниот урбанистички план за 
Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 
9 во Струмица, Oпштина Струмица 2013-
2018 е изработен од Друштвото за 
градежништво, проектирање, трговија и 
услуги „Стан Арт“ дооел - Куманово со 
техн. број 15.01-05/12, од март 2015 
година и се состои од: 

 
 - текстуален дел и графички приказ 
на планските решенија на опфатот, како и 
нумерички дел со билансни показатели за 
планскиот опфат и инфраструктурата.  

 
Член 4  

 
Деталниот урбанистички план за 

Блок 23 и дел од Блок 24, Урбана единица 
9 во Струмица, Oпштина Струмица 2013-
2018, се заверува со потпис и печат на 
доносителот на планот.  
 

Член 5  
 

           Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5021/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 4941 КО Куклиш 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 

промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4941 КО 
Куклиш, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
  Бр.09-5022/2         Општина Струмица 
 15.06.2015 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

.................................. 
 
 
 123. 
 

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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 4941 КО Куклиш 
 
 

Член 1 
 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП 
бр. 4941 КО Куклиш, во сопственост на 
Атанас Трајков.  
  
 Според УПС Куклиш, објектот на 
КП бр. 4941 КО Куклиш, се наоѓа во зона 
со намена домување, но со мал дел 
навлегува во трасата на сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Атанас Трајков.  
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5022/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 2892 КО Банско 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2892 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.06.2015 
година. 
 
  Бр.09-5023/2      Општина Струмица 
  15.06.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 124. 
 

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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 2892 КО Банско 
 

Член 1 
 

Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект, помошен објект - гаража, кој се 
наоѓа на КП бр. 2892 КО Банско, во 
сопственост на Игор Димитров.  

  
 Според УПС Банско, објектот на 
КП бр. 2892 КО Банско, се наоѓа во зона со 
намена индивидуално домување, но со 
мал дел навлегува во трасата на 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Игор Димитров.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5023/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 624 КО Сачево 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 624 КО Сачево, 
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донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.06.2015 
година. 
 
   Бр.09-5024/2         Општина Струмица 
  15.06.2015 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 125. 
 

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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 624 КО Сачево 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект, деловен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 624 КО Сачево, во сопственост на 
Орце Таневски.  
  
 Според УПС Сачево, објектот на 
КП бр. 624 КО Сачево, се наоѓа во зона со 
намена живеалишта со градини, а дел од 
објектот навлегува во трасата на 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Киро Танев. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-5024/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 4720 КО Муртино 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4720 КО 
Муртино, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
  Бр.09-5025/2     Општина Струмица 
 15.06.2015 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а                    Зоран Заев с.р. 

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

 126. 
 

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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 4720 КО Муртино 
 

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 статус на бесправен 
објект, станбена куќа и помошен објект, кој 
се наоѓа на КП бр. 4720 КО Муртино, во 
сопственост на Тинка Горгиева.  
  
 Според УПС Муртино, објектот на 
КП бр. 4720 КО Муртино, се наоѓа во зона 
со намена домување, а дел од помошниот 
објект навлегува во трасата на 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Тинка Горгиева. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-5025/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 2281 КО 

Куклиш 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
2281 КО Куклиш, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-5026/2    Општина Струмица 
  15.06.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 127. 
 

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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 2281 КО 

Куклиш 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 2281 КО Куклиш, во 
сопственост на лицето Аце Димкин. 
  Објектот на КП бр. 2281 КО 
Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат, 
согласно УПС Куклиш, 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.08-5026/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 7898/1 КО 
Струмица (Уп бр. 16-189 од 2011 год.) 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
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урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-189 од 
2011 год.), донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-5027/2        Општина Струмица 
  15.06.2015 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 128. 
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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 7898/1 КО 

Струмица (Уп бр. 16-189 од 2011 год.) 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Бранко Лазарев. 
 
  Објектот на КП бр. 7898/1 КО 
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, 
согласно ГУП на град Струмица, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија – корисник Р.О. „Комуналец“. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5027/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 7898/1 КО 
Струмица (Уп бр. 16-1650 од 2011 год.) 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-1650 од 
2011 год.), донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
    Бр.09-5028/2          Општина Струмица 
   15.06.2015 год.          Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 129. 
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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 7898/1 КО 

Струмица (Уп бр. 16-1650 од 2011 год.) 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
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бесправниот објект, станбен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Васил Митев. 
  Објектот на КП бр. 7898/1 КО 
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, 
согласно ГУП на град Струмица, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија – корисник Р.О. Комуналец. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5028/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 3153/2 КО 

Муртино 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
3153/2 КО Муртино, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-5029/2        Општина Струмица 
  15.06.2015 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

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

 130. 
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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 

Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 3153/2 КО 

Муртино 
 
 

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. 3153/2 КО Муртино, во 
сопственост на лицето Вена Андонова. 
  Објектот на КП бр. 3153/2 КО 
Муртино, се наоѓа вон градежниот опфат, 
согласно УПС Муртино, на земјиште 
сопственост на Вена Андонова. 
 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5029/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 263 КО Баница 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
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проширување на плански опфат за КП бр. 
263 КО Баница, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-5030/2       Општина Струмица 
  15.06.2015 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

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

 131. 
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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 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. 263 КО Баница 

 
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. 263 КО Баница, во 
сопственост на лицето Мануш Ангелов. 
  Објектот на КП бр. 263 КО Баница, 
се наоѓа вон градежниот опфат, согласно 
УПС Баница, на земјиште сопственост на 
Мануш Ангелов и Љамо Трајков. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5030/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов 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 
и 1/15), 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. 7898/1 КО 
Струмица (Уп бр. 16-6351 од 2011 год.) 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7898/1 КО Струмица (Уп бр. 16-6351 од 
2011 год.), донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.06.2015 година. 
 
 
   Бр.09-5031/2              Општина Струмица 
   15.06.2015 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

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

 132. 
 

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 и 
199/14), 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 и 64/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 7898/1 КО 

Струмица (Уп бр. 16-6351 од 2011 год.) 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Ратко Трифун. 
 
  Објектот на КП бр. 7898/1 КО 
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, 
согласно ГУП на град Струмица, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија – корисник Р.О. Комуналец. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5031/1 Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

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

усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедноста во сообраќајот 
на патиштата на територијата на општина 
Струмица за периодот 01.07 – 31.12.2014 

година 
  
 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за јавната 
безбедност и безбедноста во сообраќајот 
на патиштата на територијата на општина 
Струмица за периодот 01.07 – 31.12.2014 

година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
15.06.2015 година. 
 
   Бр.09-5033/2        Општина Струмица 
  15.06.2015 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за 
поставување урбана опрема на 

територијата на општина Струмица  
 
 

 Се објавува Програмата за 
поставување урбана опрема на 
територијата на општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.06.2015 
година. 
 
 Бр.09-5032/2           Општина Струмица 
 15.06.2015 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

....................... 
 133.  
 Врз основа на член 80-а од 
Законот за градење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14, 187/14 и 44/15) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
 П р о г р а м а 

за поставување урбана опрема на 
територијата на општина Струмица  

 
 Со оваа Програма се уредуваат 
видовите и локалитетите на кои може да 
се поставува урбаната опрема. 
 Оваа Програма се донесува за 
2015 година и со истата е опфатена 
урбаната опрема која се поставува на 
градежно изградено земјиште. 
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 I.Цел на Програмата 
 
  Со Програмата за поставување на 
урбана опрема се постигнуваат следните 
цели: 

- Евиденција на урбана опрема на 
територија на општината; 

- Естетско -  обликувани 
подобрувања и воведување на нови 
стандарди во уредување на 
просторот; 

- Уредување,   оплеменување,   
хуманизација   на   просторот   и 
заштита      на животната средина, 

- Вработување на невработени лица, 

- Можност за активирање на повеќе 
стари занаети и различни видови на 
ракотворби преку изработка, 
изложување и продажаба на накит, 
уметнички предмети, предмети за 
различна употреба и  сувенири; 

- Брз сервис и услуга на граѓаните од 
непосредна близина (продажба на 
билети за јавен превоз, телефонски 
говорници, автобуски постојки, 
продажба на весници, сувенири, 
цвекиња, храна). 

 
 II.Критериуми за определување 
на видот на урбана опрема 
 
 За определување на типот на 
урбаната опрема кој треба да се постави 
служат следните критериуми: 

- Функционални критериуми, како што 
се намена и површина наменета за 
вршење на дејноста; 

- Естетско-морфолошки критериуми; 
- Материјално експлоатациони 

критериуми, кои ги одредуваат 
економските аспекти,  категорија 
време и објекти. 

 
 Урбаната опрема која се поставува 
на подрачјето на Општина Струмица 
треба Да ги задоволува основните 
барања за градба, согласно Законот за 
градење („Службен весник на Р.М“број 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14). 

 Урбаната опрема не смее да го 
попречува пешачкото движење и треба да 
се обезбеди непречен пристап до истата. 
 При поставување на урбаната 
опрема, не смеат да се поставуваат 
бариери во просторот кои можат да го 
попречат безбедното движење на 
пешаците или да го оневозможат 
движењето на лица со посебни потреби. 

Со поставување на урбана опрема 
не смее да се попречува или отежнува 
користењето на станбените, деловните 
згради и други објекти, односно 
нивната функција на живеење или 
работење, да се загрозува сигурноста 
на сообраќајот, да се намалува 
пропишаната слободна проодна 
површина, да се уништува зелената 
површина, да се намалува естетскиот и 
општиот изглед на околината. 

Урбаната опрема, со својот изглед 
и форма, не смее да го намали 
естетскиот и општиот изглед на 
околината,  а со вршењето на дејноста 
не смее да се создава нечистотија, 
недозволена бучава и лоша миризба. 

Поставување на урбаната опрема 
се врши на начин што нивното 
поставување и отстранување треба да 
се одвива на брз и лесен начин, без 
оштетување на подлогата. 

При поставување на урбана 
опрема, не може да се монтираат 
платформи или рампи, освен ако 
служат за нивелирање на подлогата за 
терен во пад каде котата на едната 
страна од платформата се поклопува 
со котата на теренот и не го 
попречуваат или отежнуваат 
движењето на пешаците, а особено на 
инвалидизираните лица со количка. 

Површината  што служи за 
употреба на времените објекти и 
урбаната опрема мора да се одржува 
во хигиенски исправна состојба. 

При поставувањето на урбаната 
опрема мора да се запазат следните 
стандарди: 
    1. Поставувањето на урбаната 
опрема е на минимално растојание од 
0,80м од ивицата на коловозот (корпа 
за одпадоци, жардињери, рекламни 
паноа и др.) односно 1,50 м до 2,50 м 
од ивицата на коловозот (за автобуски 
стојалишта, киосци). 
  2. Минималната височина при 
поставување на чадори за сонце 
изнесува 2,40 м,  а при поставување на 
настрешници минималната височина 
изнесува 3,20 м над слободната 
проодна површина. 
  3. Поставувањето на 
урбаната опрема пред деловните 
објекти каде што се врши дејност е 
дозволено само во широчина на 
деловниот објект кон јавната 
површина, доколку се исполнети 
условите од оваа Програма и условите 
од другите прописи. 

  4. Урбаната опрема што се 
поставува по повод манифестации, 
презентации, изложби и за вршење на 
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угостителска дејност, секојдневно по 
завршувањето на работното време се 
отстранува од јавната површина. 
    5. При поставување на 
урбана опрема на тротоари, минималната 
слободна проодна површина од 
попречниот профил на тротоарот изнесува 
1,50 м. 
  Исклучок претставуваат простори 
кај кои во партерот постои реализирана 
граница,  помеѓу просторот за движење на 
пешаци и бараниот простор за 
поставување на опрема (столпчиња, 
денивелација и сл.) но просторот за 
движење не може да биде помал од 1,20 
м. 
  Широчината на слободната 
проодна површина на тротоарите се мери 
од ивицата на коловозот или велосипедска 
патека. Доколку на тротоарот има дрвја, 
комунален или рекламен објект, 
широчината на слободната проодна 
површина се мери од граничникот на 
дрвото, на комуналниот или рекламен 
објект, во правец на делот од јавната 
површина што е предмет на користење. 
   6. Поставувањето на урбана 
опрема не е дозволено на делот од 
тротоарот во зоната на свртување на 
улицата, односно во зоната на вкрстување 
на улиците (магистрални и собирни), која 
изнесува минимум 8,00 м од просечната 
точка на двете регулациони линии. 
Доколку пешачката површина е поголема 
од 5,00 м во радиус на свртувањето 
дозволено е поставување на урбана 
опрема за летна тераса при што треба да 
се запази проодна површина со ширина од 
2,50 м од работ на коловозот, односно од 
најистурениот елемент ( дрво, комунален 
или рекламен објект).  
 
 
 При поставување на урбана 
опрема, сопственикот е должен да 
обезбеди: 

 
    1. Соодветни услови и 
согласности за приклучување на 
инфраструктурни мрежи за предвидениот 
временски период (електро напојување, 
водоснабдување и канализација, мрежа за 
телефонија, електронски комуникации и 
сл.) од соодветните јавни претпријатија и 
други правни лица, односно од субјектите 
кои стопанисуваат со објектите на 
инфраструктурата. 
    2.  Примена на современи 
градежни материјали кои овозможуваат 
монтажно-демонтажни конструктивни 
елементи, типски елементи, современо 
архитектонско обликување, препоз-

натливост на функцијата, репрезен-
тативност на урбана опрема за дејностите 
од кои тоа се очекува, принцип на 
повеќеводни кровови – со ниско слеме, 
обезбедување пристапност за лица со 
посебни потреби и инвалидитет и сл. 
    3.Согласност од сопстениците на 
градежната парцела во сопственост, кога 
земјиштето се користи во јавна употреба 
согласно закон. 
 При поставувањето на урбаната 
опрема, покрај овие услови, мора да се 
почитуваат специфичните услови на 
локацијата, интензитетот на пешачкото 
движење,  видот на дејноста која се врши 
и слично. 
 Урбаната опрема се поставува 
согласно Програма и истата може да биде 
со различни димензии зависно од 
дејностите кои се извршуваат во нив. 
 При поставување на урбана 
опрема се користи модуларен систем на 
модулите за зголемување на вкупната 
површина на урбаната опрема. 
 Објектите што се урбана опрема 
може да бидат само приземни, со 
максимална висина на венец до 3,5 м и 
висина на слеме добиена со минимален 
нагиб зависно од видот на употребниот 
кровен покривач (само како заштита на 
објектот), со кота на приземје не повисока 
од 15 см. 
 

III. Видови урбана опрема 
 
1.Платформи 
 

Платформи за спортски, културни, 
туристички и забавни настани            
(манифестации), како и придружните 
објекти во функција на истите, се со 
висини и површини кои овозможуваат 
безбедност при нивното користење.  

Платформите се поставуваат на 
изградено или не изградено градежно 
земјиште кое може да прими поголема 
група граѓани, согласно стандардите на 
оваа одлука.      
      Поставувањето и отстранувањето 
треба да биде неспоредно пред и по 
завршувањето на манифестацијата, а 
просторот треба да се уреди во првобитна 
состојба од страна на субјектот кој ја 
поставил платформата. 

При поставување на платформите за 
спортски, културни, туристички и забавни 
(манифестации), како и придружните 
објекти во функција на истите, корисникот 
е должен да плати комунална такса за 
целиот простор каде е поставена 
платформата без оглед на нејзината 
големина. 
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      2.Информативни паноа 
 
 Информативните паноа служат за 
јавна намена, за информирање на 
граѓаните (карта на град, возен ред и 
друго) и огласување за кутурно-уметнички, 
спортски и Други манифестации. 
 Поставувањето на 
информативните паноа не смее да го 
попречува нормалното  одвивање на 
сообраќајот. 
 Информативните паноа може да 
бидат слободностоечки, преносливи, 
прицврстени на објект и сл. 
 
 3.Летни дискотеки 
 
 При нивно поставување важат 
општите и посебните стандарди за 
поставување на урбаната опрема: летни 
тераси, покриени и непокриени шанкови и 
други објекти. 
 

 4.Телефонски говорници 
 

 Телефонски говорници, поштенски 
сандачиња, интернет пултови и банкомати 
можат да бидат слободностоечки или 
прикачени на ѕид и треба да се 
поставуваат на начин да можат да ги 
користат лица со посебни потреби. 
 Минималниот простор кој што 
треба да е слободен пред апаратите 
изнесува 1,50м х 1,50м, како би се 
овозможило нивно непречено 
функционирање и пристап до нив а притоа 
да не се нарушат постојните пешачки 
движења. 
 
 5.Продажба на билети, весници, 
сувенири, цвеќе, храна и сладолед 
 
 Продажбата на билети, весници, 
сувенири, цвеќе и сладолед ќе се врши во 
типски објекти кои мора да ги исполнуваат 
следните услови: 
 
 6. Монтажно-демонтажни типски 
објекти: 
 

Монтажно-демонтажни објекти од 
лесна конструкција се наменети за 
продажба на весници, билети за јавен 
превоз, брза храна, вода и безалкохолни 
пијалоци, сувенири, лотарија, кондиторски 
и слични производи. 

Монтажно-демонтажни објекти од 
лесна конструкција можат да се 
поставуваат и на одредени места при 
одржување на хуманитарни, културни, 
забавни, спортски, изложбени, рекламно-
промотивни или деловно – информативни 
и други активности по повод празници и 

манифестации како придружни објекти во 
функција на настаните. 

 
-Обликовни услови 
 
Монтажните објекти со своето 

обликување мора да бидат усогласени со 
просторот на кој се поставуваат, треба да 
се со унифициран изглед и боја кои ќе се 
определат со проект за поставување на 
урбана опрема. Начинот на покривање 
треба да биде типски без додаток на 
монтажна тенда. На монтажниот објект 
може да се постави рекламен натпис со 
големина не поголема од челото на 
објектот без можност за истакнување на 
други рекламни пораки. Рекламниот 
натпис да не го надминува горниот раб на 
монтажниот објект повеќе од 50см. 

На надворешниот дел од монтажниот 
објект не се дозволени видливи 
инсталации или делови на уреди за 
вентилација и климатизација како и било 
каква опрема надвор од габаритот на 
објектот. 

 
- Сообраќајни услови  
 
Монтажен објект или групација на 

монтажни објекти мора да биде лоцирана 
на начин кој нема да го попречува 
слободното движење на пешаци, лица со 
посебни потреби и возила. Се поставуваат 
на оддалеченост од работ на коловозот 
мин. 1,5 м до 2,5 м, а од раскрсница мин. 
10,0 м од почетокот на радиусот за десно 
свртување. 

 
-Технички услови 
 

 При поставување на монтажниот 
објект мора да се обезбедат санитарно-
технички и хигиенски услови: 
проветрување природно или вештачко. 
Бучавата која се создава со вршење на 
дејноста да не ја преминува дозволената 
граница, да се обезбеди заштитен отвор 
со прописно изведен пулт за издавање на 
роба, да се обезбеди приклучок на 
електрична енергија, приклучок на вода и 
канализација (мијалник – тоалет). 
 Подната, ѕидната и таванската 
облога како и пултот за издавање на стока 
да се изведат од непропусен и неотровен 
материјал кој не впива и кој лесно се 
чисти. 

 
 - Услови за поставување на 
типски објекти 
 

 Типот и формата на овие објекти 
ќе ги утврди општината по пат на конкурс 
за избор на идејно решение. Вака 
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утврдените објекти можат да бидат 
поставени од страна на општината, 
односно од страна на заинтересирани 
субјекти. Начинот на кој ќе бидат 
поставени овие типски објекти го утврдува 
Градоначалникот. Издавањето на типските 
објекти поставени од страна на општина 
Струмица ќе се издаваат по пат на јавен 
оглас со јавно наддавање. 
 Поставување на типски објекти од 
страна на заинтересирани субјекти исто 
така ќе се врши по претходно објавен 
јавен оглас за јавно наддавање за 
добивање право на поставување на 
типските објекти. Субјектот со кој ќе биде 
склучен договор може да постави само 
објект во тип и форма утврдена од 
општина Струмица. Локациите за 
поставување на типски објекти се 
утврдуваат со годишната програма за 
поставување урбана опрема на 
територијата на општина Струмица. 
Почетната цена за јавно наддавање во 
двата случаи ја утврдува Советот на 
општината со посебна одлука. 
 

7. Објекти за обезбедување 
 

 Површината на објектите за 
обезбедување да не е поголема од 3,0 м2 
за нив важат стандардите за монтажно-
демонтажни и типски објекти. 
 

8. Јавни санитарни јазли 
 

 Поставувањето на јавни санитарни 
јазли се врши на уредени површини, во 
близина на јавно зеленило, паркинг, 
оддалечени од влезови и излози на 
објекти. Истите не смеат да го 
попречуваат користењето на околните 
објекти и јавни површини. Може да се 
типски објекти или да се изведени со 
посебен проект соодветен за избраната 
локација. 
 

9. Тераси, шанкови и настрешници 
 

 Тераси и шанкови се поставуваат 
во зависност од расположивата јавна 
површина, при што неопходно 
исполнување на условот да не се наруши 
урбанистичката концепција на просторот и 
параметрите за непречено безбедно 
движење од сите корисници, согласно 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање („Сл.весник на 
Р.М број 142/2010), особено по однос на 
минималните димензии на пешачки 
површини-тротоари, по однос на 
непречено користење на околните објекти 
и простори за јавна намена, протокот на 

сообраќајот односно пристап на возила за 
јавни служби. 
 За заштита на елементите на 
урбаната опрема за време на врнежи 
истите може да се покриени со лесен 
материјал или елементите да се отстранат 
од јавната површина. 
 На површината на која се 
поставува урбана опрема за организација 
на летни тераси дозволено е поставување 
на: лесно подвижни маси, столици, 
жардињери, ограда, чадори, настрешници 
или тенди. 
 Сите елементи на опремата што се 
поставува на летната тераса (маси, 
столици, настрешница, чадори, 
постаменти за чадори, жардињери, ограда 
и др.) не смеат да го преминуваат работ 
на одобрената површина. 
 Поставувањето на урбана опрема 
од типот на тераси, шанкови и 
настрешници, задолжително е 
изготвување на елаборат со кој се 
утврдува просторот, видот и изгледот на 
опремата како и бојата, димензиите и др. 
 Јавна површина може да се 
користи за летна тераса (вршење на 
угостителска дејност) со поставување 
само на опрема за летна тераса, а не и 
дополнително фрижидери, витрини и 
друго. 
 Минимална ширина на површината 
потребна за поставување на урбана 
опрема за угостителство за поставување 
на еден ред маси со столови и клупи 
изнесува 1,5 м. 
 Чадорите се со минимална 
слободна височина од 2,4 м. Чадорите за 
сонце поставени и отворени не смеат  да 
ја надминат линијата на одобрениот 
простор, можат да ја накриват само 
одобрената површина и не смеат да бидат 
прицврстени на подлогата. 
 Тенди се типски-монтажни 
елементи со роло механизам конзолно 
поставени на чело на објектот и се 
поставуват доколку на јавната површина 
има простор за еден ред на маси и 
столици паралелно со ѕидот на објектот 
без потпирачи на јавната површина. 
 При поставување на тенди над 
зона во која се организираат летни тераси 
минималната слободна височина изнесува 
3,2 м. 
 Поставена и монтирана тенда 
смее да го накриви само одобрениот 
простор за летна тераса.  
 Настрешница е лесен монтажно-
демонтажен елемент кој се поставува на 
два столба кои не смеат да бидат 
прицврстени за јавната површина. 
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 Оградите и жардињерите 
поставени на летна тераса не смеат: да 
излегуваат со ниеден елемент надвор од 
дозволениот простор за летна тераса, да 
бидат фиксно прицврстени за подлогата и 
да имаат висина поголема од 0,8 м.  

Оградите и жардињерите треба да 
биде изведена од квалитетни материјали 
со високо естетско ниво. 

Во пешачките зони не се поставуваат 
огради или жардињери кон пешачката 
зона односно истите се поставува само 
помеѓу соседни летни тераси. 

Покриени и отворени шанкови се 
поставуваат на плоштади-сквер, во парк, 
покрај водни и рекреативни површини. 

Покриените и отворени шанкови не 
смеат да се прицврстени за подлогата и 
мора да имаат приклучок на вода, 
електрична енергија и канализација. 

Составен дел на локацијата на 
покриени и отворени шанкови може да 
биде и летна тераса. 

 
 
 9.Самостоечки рекламни паноа 
 
 Самостоечки рекламни паноа се 

поставуваат на пешачки и зелени 
површини во профилот на 
сообраќајниците на патиштата а во 
согласност со Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата („Сл.весник на 
Р.М“ бр. 54/07, 86/08, 98/08 и 64/09) и 
Одлуката за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на висината 
на надоместокот за обезбедување 
финансиски средства за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
општинските патишта и улици во општина 
Струмица („Сл.гласник на општина 
Струмица“ бр.12/2010)  

 
10. Опрема за забава на деца и 

детски игралишта 
 

Опремата за забава на деца може да 
се постави по повод државни и верски 
празници и други манифестации на места 
каде има доволен простор за тоа 
(поголеми јавни површини или 
неизградено земјиште). 

Детско игралиште може да се постави 
на изградено и неизградено градежно 
земјиште со елаборат за поставување на 
урбана опрема погодно за таа намена. 

Детско игралиште може да се постави 
и во уредено зеленило. 

 
 
 
 

11. Подвижна урбана опрема-
превозни средства 

 
 На јавни површини може да се 
постави подвижна урбана опрема-
превозни средства кои не ја загадуваат 
околината за рекреација и кои службата 
за разгледување на градот (велосипеди 
на четири тркала, возови на електричен 
погон и сл.). При поставување 
подвижна урбана опрема особено 
треба да се внимава истата да не го 
попречува одвивањето на сообраќајот 
по улиците, а безбедноста на пешаците 
и корисниците на овие превозни 
средства мора максимално да биде 
обезбедена. Микролокациите за нивно 
поставување ќе ги одреди Одделението 
за комунални работи во соработка со 
Одделението за урбанизам. 
 

12. Фонтани, чешми, клупи и 
корпи за отпадоци 

 
Фонтани, чешми, клупи и корпи за 

отпадоци се поставуваат на јавни 
површини, во зависност од бројноста и 
потребите на корисниците. 

Клупите и корпите за отпадоци се 
дел од урбаната опрема на градот и се 
поставуваат на поголема јавна пешачка 
површина, плоштад, поголеми пешачки 
патеки, на автобуски постојки од сите 
типови и на други локации согласно 
елаборат за поставување на урбана 
опрема. 

Покрај клупите потребно е да има 
обезбеден поплочен простор со 
димензии од 1,0 м x 1,2 м за лица со 
посебни потреби. 

Корпите за отпадоци можат да 
бидат слободностоечки или прикачени 
на столбови за јавно осветлување како 
и на фасадата од објектот. 

 
13. Паркиралишта за велосипеди 
 
Типот и локациите се 

определуваат со елаборат за 
поставување на паркиралишта за 
велосипеди на општината. 

 
14. Жардињери, граничници 
 
Жардињери со цвеќе и граничници 

се поставуваат со цел визуелно да се 
ограничи просторот определен за 
урбана опрема од слободната проодна 
површина или да се ограничи 
просторот меѓу сообраќајница и 
пешачка површина. 

Одобрението за овие елементи е 
со времетраење колку и одобрението 
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за поставување на урбана опрема, по 
што овие елементи треба целосно да 
се отстранат од просторот. 

Максималната висина на 
жардињерите и граничниците е 0,80 м. 

 
15. Тезги 
 

Тезги се лесно подвижни елементи на 
урбаната опрема кои се поставуваат по 
повод празници и манифестации или на 
простори во општината определени со 
посебни елаборати и служат за продажба 
на соодветни производи на пригодната 
намена. 

На тезгите не е дозволено 
приготвување и продажба на храна која не 
е конфекционирана. 

Тезгите треба да се со унифициран 
изглед и боја соодветно на локацијата. 
Максималната површина на тезгите 
изнесува 2,0 до 4,0 м 2.  

Не е дозволено лоцирање на тезги 
пред влезови на јавни, деловни и станбени 
објекти. 

Идејните решенија на урбана опрема 
која ќе биде поставена треба да биде во 
согласност со микролокациските услови, 
со високи естетско-функционални 
вредности и вклопеност во пејсажот на 
микролокацијата и подрачјето на 
општината. 

 
IV.  Дејности кои можат да се 

вршат во објекти на урбана опрема 
 

 Со урбаната  опрема можат да се 
вршат дејности во согласност со член 2 
став 4 од Законот за градење („Службен 
весник на РМ“,број 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14). 

 
       V.Преглед на локации на постојна 
урбана опрема 

 
Секторот за урбанизам, комунални 

работи, ќе изготви табеларен преглед на 
евидентираната урбана опрема по 
локалитети. Во табеларниот преглед ќе се 
дадат следните информации: 

- нумерација на објектите, 
- ознаки на намена на објектите, 
- урбана опрема 
- КП каде се наоѓа урбаната опрема, 
- местоположба, улица и број на 

урбаната опрема, 
- тип на урбана опрема, 
- површина во м2, 
- намена, 

- сопственост, 
- легалитет, 
- степен на уреденост. 
 

          VI. Планирана диспозиција на 
урбаната опрема 
     Секторот за урбанизам, комунални 
работи, ЛЕР и прекугранична соработка и 
заштита на животна средина ќе изготви 
табеларен преглед на диспозицијата на 
планирана урбана опрема по локалитети. 
Во табеларниот преглед ќе се дадат 
следните информации: 

- нумерација на објектите, 

- модул, 

- ознаки: 
    Н-нова урбана опрема, 

      ОН-урбана опрема што се  
       отстранува и се заменува со нова, 
       О-урбана опрема што се  
       отстранува, 
      З-урбана опрема што се задржува, 

- КП каде се предвидува урбаната 
опрема, 

- местоположба, улица и број на 
урбаната опрема, 

- Тип на урбаната опрема, 
- површина во м2, 
- намена. 
 

       VII. Начин и услови за 
поставување и одржување на 
урбана опрема  

 
Согласно Законот за градење 

(„Службен весник на РМ“ бр. 70/13 – 
пречистен текст), урбана опрема се 
поставува на јавни површини кои 
претставуваат градежно изградено и 
уредено земјиште без притоа да се 
наруши основната намена на просторот и 
безбедноста на сообраќајот. Потребата за 
поставување на урбана опрема ја 
утврдува Советот на Општина Струмица. 
    Урбаната опрема се поставува по 
добиено одобрение за поставување на 
урбана опрема, кое го издава 
Градоначалникот на општина Струмица. 
    Микролокациските услови 
претставуваат извод од графичкиот и 
текстуалниот дел на Програмата за 
поставување на урбана опрема во 
соодветен размер. 
    Согласно Правилникот за формата и 
содржината на одобрението за 
поставување на урбана опрема и начинот 
на неговото издавање („Службен весник 
на РМ“ бр. 123/08 ), Одобрението за 
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поставување на урбана опрема се издава 
на образец во формат А4. 
    Урбаната опрема се поставува на 
микролокации согласно графичкиот 
преглед. 
    Точното позиционирање на урбаната 
опрема, го одредува овластен геодет. 
    Формата и содржината на одобрението 
и начинот на неговото издавање ги 
пропишува министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на 
управување со градежното земјиште. 
    Општина Струмица согласно Законот за 
градење („Службен весник на РМ“ бр. 
70/13 – пречистен текст) води регистар на 
издадени одобренија за поставување и 
отстранување на урбаната опрема, а 
формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на управување со 
градежното земјиште. 
    Поставување урбана опрема на јавни 
површини, за чие одржување е надлежна 
Општина Струмица, се врши врз основа на 
одобрение за поставување на урбана 
опрема. 
    Одобрението за поставување на урбана 
опрема го издава Градоначалникот на 
општина Струмица. 

Времетраењето на одобрението за 
поставување на урбана опрема може да 
биде: 
- Краткотрајно  за време од 24 часа;  
- Сезонско, за период од 3 до 6 месеци; 

и 
- Годишно за период од  1  година.  

  
    Одобрението за поставување на урбана 
опрема, се добива врз основа на 
поднесено барање, кое се доставува 
заедно со комплетна документација и тоа: 

 
          За урбана опрема ( постоечки монтажно 
          -  демонтажни објекти ): 

-  Документ за регистрирана дејност 
од Централен регистар, 

- Потврда дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација, 

- Доказ за регулирано плаќање на 
комунална такса, 

- Извод од Програма од член 11, 
- Склучен договор со Општина 

Струмица за поставување урбана опрема, 
Одобрението за поставување урбана 
опрема (постоечки монтажно – 
демонтажни објекти), да трае најмалку 2 
години, согласно склучениот договор. 

 
    2. За урбана опрема која се поставува 
за вршење на дејност и тоа:тераси со 
или без настрешници, покриени и 
непокриени шанкови 
 

- Документ за регистрирана дејност 
од Централен регистар, 

- Потврда дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација, 

- Доказ за регулирано плаќање на 
комунална такса, 

- Извод од Програма , 
- Основен проект, 
 

    3. За поставување на детски 
игралишта, јавни санитарни јазли,            
дополнителни монтажно – демонтажни 
паркинг простори, рекламни и            
информативни паноа, типски објекти 
за обезбедување кои се во            
функција на дипломатско – 
конзуларните претставништа, на 
објекти на  државната управа и на 
резиденцијалните објекти:  

- Извод од Програма , 
- Ревидиран основен проект. 
 

    4.   Клупи, чешми, корпи за 
отпадоци, телефонски говорници, 
автобуски постојки, платформи за 
јавни манифестации на копно и на 
водна површина и останати видови на 
урбана опрема која не се однесува на 
вршење на дејност: 
 

- Извод од Програма , 
- Ситуација со обележена локација 

на урбаната опрема со размер. 
 

 5. Фонтани 
- Извод од Програма , 
- Ревидиран основен проект. 
 

    6.   Тезги и елементи за изложување 
на производи 
 
- Документ за регистрирана дејност од 

Централен регистар, 
- Потврда дека не е отворена постапка 

за стечај или ликвидација, 
- Доказ за регулирано плаќање на 

комунална такса, 
- Извод од Програма , и  
- Ситуација со обележана локација на 

урбаната опрема во размер. 
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     Постапката по барањето ја 
спроведува надлежниот Сектор за 
урбанизам и комунални работи на 
Општина Струмица. 
 Надлежниот сектор на Општина 
Струмица врши увид на лице место и 
проверка на документацијата која се 
доставува во прилог на барањето, од 
аспект на усогласеноста со одредбите на 
законите и прописите донесени врз основа 
на закон, општите и посебните стандарди, 
утврдени во одлуката за отврдување на 
стандардите за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на Општина 
Струмица.    

 Одобрението за поставување на 
урбана опрема може да престане да важи 
и пред истекот на времето за кое едадено 
доколку: 
 -урбаната опрема е поставена 
спротивно на издаденото одобрение за 
нејзино поставување, 
 -не се поставува по акти на 
надлежни инспекции, издадени во 
вршењето на инспекциски работи во 
рамките на нивните овластување, 
     Во случаите од претходно 
наведеното, ново одобрение нема да се 
издаде во наредниот период од 6 месеци. 
     Јавната површина на која се 
однесува издаденото одобрение за 
поставување на урбана опрема, имателот 
на одобрението не може да ја издаде или 
пренесе на користење во закуп или 
подзакуп на друго лице со договор за 
деловно – техничка соработка, ниту со 
било кој друг правен акт. 
     Даденото одобрение за 
поставување на урбана опрема не значи 
ослободување од обврската за 
исполнување на други услови пропишани 
со Закон. 
 
VIII.Извори за финансирање на 
Програмата 
 
 Програмата за поставување на 
урбана опрема на подрачјето на Општина 
Струмица се финансира од буџетот на 
општината за 2015 година. 
     Трошоците за поставување, 
одржување, дислокација и отсранување на 
урбаната опрема паѓаат на товар на 
инвеститорот, физичко или правно лице. 
 

IX. Динамика на реализација на 
Програмата 
 

Динамиката на реализација на 
програмата ќе зависи од створените 
правни и технички услови. 
 
X.Вршење надзор 
 

Вршењето надзор над поставувањето, 
задржувањето, дислокацијата и 
отстранувањето на урбаната опрема е во 
согласност со Законот за градење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 70/13 – 
пречистен текст ). 
 
XI.Преодни и завршни одредби 
 
 Реализација на Програмата ја 
врши Градоначалникот на Општина 
Струмица во соработка со Секторот за 
урбанизам и комунални работи. 
 
 
  XII. Оваа Програма влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5032/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 

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

 
134. 
 
Врз основа на член 25 од Законот 

за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09,. 
145/12, 41/14 и 33/2015), 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 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 15.06.2015 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Информацијата за 
јавната безбедност и безбедноста во 

сообраќајот на патиштата на 
територијата на општина Струмица за 
периодот 01.07 – 31.12.2014 година 

 
 
1. Се усвојува Информацијата за 

јавната безбедност и безбедноста во 
сообраќајот на патиштата на територијата 
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на општина Струмица за периодот 01.07 – 
31.07.2014 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5033/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов  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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 

првиот квартал од 2015 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 
првиот квартал од 2015 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.06.2015 година. 
 
 
  Бр.09-5036/2            Општина Струмица 
  15.06.2015 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 
 
 

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

 
 
135. 
 
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 и 
61/2015) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ 
Струмица за првиот квартал од 2015 

година 
 
 

1. Се дава согласност на 
Извештајот за работењето на ЈПЕД 
„Струмица - Гас“ Струмица за првиот 
квартал од 2015 година, усвоен од 
Управниот одбор со Одлука број 02-145/3 
од 05.06.2015 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5036/1   Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот  од 01.01. до 31.03.2015 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 15.06.2015 
година. 
 
 
    Бр.09-5034/2               Општина Струмица 
    15.06.2015 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

 
 

................................... 
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136. 
 
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 и 
61/2015) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 

работата на ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица за периодот од 

01.01. до 31.03.2015 година 
 
 

 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, 
усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 
02-355/2 од 05.06.2015 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5034/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност Одлуката за утврдување на 

висината на цените за услугата паркирање 
во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце 

Делчев“ во Струмица,  
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
висината на цените за услугата паркирање 

во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце 
Делчев“ во Струмица, број 02-355/3 од 
05.06.2015 година, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 15.06.2015 година. 
 
  Бр.09-5035/2                Општина Струмица 
  15.06.2015 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 

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

137. 
 
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 и 
61/2015) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на висината на цените за 
услугата паркирање во подземниот 

паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во 
Струмица 

 
 1. Се дава согласност на 
Одлуката за утврдување на висината на 
цените за услугата паркирање во 
подземниот паркинг на Плоштад „Гоце 
Делчев“ во Струмица, број 02-355/3 од 
05.06.2015 година, донесена од Управниот 
одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5035/1  Совет на општина Струмица 
15.06.2015 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

 
 138. 
 
 Врз основа на член 19 став 2 точка 
7 од Законот за јавните претпријатија 
(Службен весник на РМ бр. 38/96, 09/97, 
06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15) и член 
25 од Статутот на ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ -Струмица, Управниот одбор на 
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ЈП Паркиралишта Струмица - Струмица на 
седница одржана на ден 05.06.2015 
година,  донесе: 
 

Одлука  
за утврдување на висината на цените за 

услугата паркирање во подземниот 
паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се утврдува 
висината на цените за услугата паркирање 
на возила во јавното паркиралиште од 
затворен тип (затворен паркинг простор со 
влезно-излезна рампа), во подземниот 
паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“, со кој 
управува ЈП „Паркиралишта Струмица“ -
Струмица и тоа: 
 
 1.  За паркирање на патнички 
моторни возила: 
 
 - До еден час..........................20,00 денари; 
 - За навлегување во секој 
    нареден час…………...…... 10,00 денари; 
 - Изгубена паркинг карта ... 500,00 денари; 
 - Месечна претплата ... ...2.000,00 денари; 
 - Годишна претплатa .....13.500,00 денари; 
 

Член 2 
 

 Во цените на услугите со оваа 
Одлука е пресметан данокот за додадена 
вредност. 

 
Член 3 

 
 Со стапување во сила на оваа 
Одлука престануваат да важат Одлуката 
за утврдување цени за користење на 
паркинг - простори со кои стопанисува ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ - Струмица бр. 
05-23/1 од 19.08.2008 година и Одлуката 
за утврдување на висината на цената за 
паркирање во подземниот паркинг на 
Плоштад „Гоце Делчев“ бр. 02-33/1 од 
21.02.2011 година. 
 
 

Член 4 
 

 Оваа Одлука да се достави до 
Советот на Општина Струмица за давање 
согласност.  
 

Член 5 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
добивањето согласност од страна на 
Советот на Општина Струмица. 
 
 
 Бр.02-355/3   ЈП„Паркиралишта-Струмица“ 
 05.06.2015 год.          Управен одбор     
 С т р у м и ц а               Претседател,       
                                    Нетка Палазова с.р. 
 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

________________________________ 
 


