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Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градо-
началникот на општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измени и 
дополнувањa на Буџетот на Општина 

Струмица за 2015 година 
 

 1. Се објавува Одлуката за измени и 
дополнувањa на Буџетот на Општина 
Струмица за 2015 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2014 година. 
 

Бр. 09- 6572/2       Општина Струмица 
01.09.2015 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

` 158. 
Врз основа на член 29 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), член 36 став 4 од 
Законот за Буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11и 171/12), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08 .2015 година, донесе 

 
 

Одлука 
за измени и дополнувањa на  Буџетот на Општина Струмица за 2015 година 

       
 

1. Општ дел 
Член 1 

 
Во Буџетот на Општина Струмица за 2015 година се вршат следниве измени: 
 
 

  БУЏЕТ РЕБАЛАНС 
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ                              1.081.322.000  1.081.322.000  
 Даночни приходи 301.650.000 301.650.000

 Неданочни приходи 82.087.000  78.993.741
 Капитални приходи                               151.200.000 151.200.000
 Приходи од дотации                             459.597.683  459.597.683
 Трансфери 55.987.000  55.987.000
 Приходи од донации                           30.800.317  33.893.576 

 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ                                  1.081.322.000  1.081.322.000
 Од утврдени намени                             1.078.022.000  1.078.022.000
 Резерви 3.300.000  3.300.000 

 
 

III.  ДЕФИЦИТ 0 0 
 Домашни приливи                                        0 0 
 Приливи од странски заем                           0 0 
 Oдлив-отплата на главнина                        0 0 
 

Член 2 
 
 Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а 
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и 
тоа како што следува: 
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Член 3 
 

Измената и дополнувањето на 
Буџетот на Општина Струмица за 2015 
година влегува во сила по објавувањето 
во „Службен гласник на Општина 
Струмица“. 
 
Бр.08- 6572/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за уреду-

вање на градежното земјиште на подрач-
јето на Oпштина Струмица за 2015 година 

 
 Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Oпштина Струмица за 2015 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.08.2015 година. 
 
   Бр. 09-6573/2   Општина Струмица 
   01.09.2015 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Зоран Заев  с.р. 

................................... 
 159. 

Врз основа на член 84 став 1 од 
Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13, 
163/13 и 44/15) и член 20 став 1 точка 8 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр.  4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 27.08.2015 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

 за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Oпштина Струмица за 2015 година 

 
  
Во Програмата за уредување на градежното земјиште  на подрачјето на општина 

Струмица за 2015 година  („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 18/14),  се вршат 
следните измени и дополнувања:  

 
I. Во глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти: 
 
1. Во Програмата:   
Ф2: Уредување на градежното земјиште (рушење) износот од „400.000“  се заменува 

со износот „ 1.400.000“   денари  
 

       
       2.Во Програмата ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) ) 
износот од „178.426.000“  се заменува со износот „176.931.119“   денари 
 

  Назив на програмата  
  

41. 
Санација на тротоар на ул. „ М. Тито“ од кружен тек до училиште   
– десна страна Се брише 

44. Тротоар на ул. „Дебарска“ од двете страни Се брише 
50. Тротоар на С.Наумов кон гробиштата со потпорен ѕид Се брише 
57. Проекти и нумерички податоци Се додава 
58. Тротоар на ул. „Моша Пијаде“  Се додава 

59. 
Асфалтирање на улица помеѓу ул. „Ката Поцкова“ и ул. „Климент 
Охридски“ Се додава 

       3. Во Програмата ФД: Уредување на простор во рурални подрачја  (капит.трошоци) ) 
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износот од „19.760.000“  се заменува со износот „13.054.881“   денари 
 
 

  Назив на програмата  
36 Гр. Балдовци - тротоар на улица од Ников кон игралиште Се брише

 
 
 

        4. Во Програмата ГА : Изградба на комерцијални објекти ) износот од „10.000.000“  
се заменува со износот „ 2.000.000“   денари 

 
 

     5. Во Програмата ЈА: Изградба на јавно осветлување) износот од „4.750.000“  се 
заменува со износот „2.450.000“   денари 
 

  
 Назив на програмата 

 2. канделабри на Крушевска Република покрај поројот Се брише 
   
   
         6. Во програмата ЈЕ: Изградба на простор за паркирање) износот од „2.900.000“  се 
заменува со износот „ 2.700.000“   денари 
 
 Назив на програмата  
 Подршка  на ЈП „Паркиралишта“ од комунална такса Се додава 

 
 

 
  

      7.Во Програмата ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување) износот од 
„12.300.000 “  се заменува со износот „16.400.000“   денари 
  
 Назив на програмата  
 1 Трансфер до ЈПКД “Комуналец“ за елаборати за водни права се додава

   
 
      8. Во Програмата ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води 
износот од „26.800.000 “  се заменува со износот „32.300.000“   денари 
   
   
      9. Во програмата ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци) износот од „6.750.000 “  се 
заменува со износот „5.350.000“   денари. 

 
II. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-6573/1Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 

2015 година 
 

 Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 
2015 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.08.2015 година. 
 
   Бр. 09-6574/2   Општина Струмица 
   01.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а     Зоран Заев  с.р. 
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 160. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник  
на  Република Македонија“  бр. 5/02) и 
член 20 став 1 точка 12 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 
27.08.2015 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на 
Програмата за изградба, рекон-

струкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици на 

територијата на општина Струмица за 
2015 година 

 
Во Програмата за  изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 
2015 година година („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 18/14) се вршат 
следните измени и дополнувања:  

 
1. Во точка 1 износот од 

„39.440.000,оо денари“, се заменува со 
износот „33.620.000“ денари. 
 

2. Во Програмата ЈД: Изградба и 
реконструкција на локални патишта и 
улици, износот од „32.650.000“ се 
заменува со износот „26.030.000“ денари.  

 
  
 
 
Во табелата: 
 

 Назив на активноста  
1. Г. Балдовци – улица од „Ников“  кон игралиштето Се додава

 
 
 

3. Во Програмата Ј6:  Одржување 
и заштита на лoкални патишта и улици и 
регулирање  на режим на сообраќај,  
износот од „6.790.000 “ се заменува со 
износот „7.590.000“  денари.  
 

4. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-6574/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Програмата за измена на 

Програмата за одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на  Општина 

Струмица за 2015 година 
 

 Се објавува Програмата за измена на 
Програмата за одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина 
Струмица за 2015 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
Бр. 09-6575/2         Општина Струмица 
01.09.2015 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

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

161. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник  
на  Република Македонија“  бр. 5/02) и 
член 20 став 1 точка 13 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 
27.08.2015 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена на Програмата за одржување 
на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Струмица за 2015 година 

 
Во Програмата за одржување на 

јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Струмица за 2015 година  
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 18/14)  се вршат следните измени:  
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1. Во глава  2. Финансирање 

 Програма Ј3:  
 Износот од „17.100.000,oo“ се заменува 
со износот „18.700.000“ денари, 
  Износот од „3.600.000,oo“ се заменува 
со износот „5.200.000“ денари. 
 
 

2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-6575/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Програмата за измена и 

дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2015 година 

 
 

 Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2015 година, 

 
 
 донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2015 
година. 
 
  Бр. 09-6576/2       Општина Струмица 
  01.09.2015 год.  Градоначалник, 
  С т р у м и ц а   Зоран Заев  с.р. 

 
 

 162. 
 

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 27.08.2015 година, 
донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на 

Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на спорт 

и млади во 2015 година 
 
 
 

Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на спорт и 
млади во 2015 година  („Службен гласник 
на општина Струмица” бр. 18/14), се вршат 
следните измени и дополнувања:  

 
 
 

 
 
1. Во глава  4. Распоредување на буџетските средства  - Програма Л0 износот од 

„8.850.000,оо денари“ се заменува со износот 10.650.000,оо денари“.  
 Во Табелата:  
  

р.б  Назив на активноста   
1. Дотација за ФК „Беласица“ Се додава 
2. Дотација за шампионски титули  Се додава 
3. Дотација за ФК „Академија Кукла 2012“ Се додава 

  
 
 2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 08-6576/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 
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Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за 

активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој и 

туризмот во 2015 година 
 
 

 Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за 
активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој и 
туризмот во 2015 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
   Бр. 09-6577/2      Општина Струмица 
   01.09.2015 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев  с.р. 

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

  163. 
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 27.08.2015 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на општина 

Струмица во областа на локалниот 
економски развој и туризмот во 2015 

година 
 

Во Програмата за активностите на 
општина Струмица во областа на 
локалниот економски развој и туризмот во 
2015 година („Службен гласник на 
општина Струмица” бр. 18/14), се вршат 
следните измени и дополнувања:  

 
  
 

1. Во глава 2. Проектни активности - распоредување на буџетските средства Г1: Програма 
за поддршка на локалниот економски развој и туризмот износот од „11.710.000,оо“ се 
заменува со износот „14.530.000“ денари. 
 
 Во табелата:  

 
р.б. Назив  на активноста   

1. Заловување на кучиња скитници  Се додава
2. Проект –општина по мерка на граѓаните  Се додава
3. Проект за привлекување на инвеститори  Се додава

 
  
 

2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 

 
Бр. 08-6577/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Програмата за измена на 
Програмата за одржување на јавната 
чистота на подрачјето на општина 

Струмица за 2015 година 
 
 

 Се објавува Програмата за измена на 
Програмата за одржување на јавната 
чистота на подрачјето на општина 
Струмица за 2015 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 
   Бр. 09-6578/2         Општина Струмица 
  01.09.2015 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.......................... 
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 164. 
 Врз основ на член 12 од Законот за 
јавна чистота („Службен весник  на 
Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 
44/15 и 147/15) и член 20 став 1 точка 15 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.08.2015 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за измена на Програмата за одржување 
на јавната чистота на подрачјето на 
општина Струмица за 2015 година 

 
Во Програмата за одржување на 

јавната чистота на подрачјето на општина 
Струмица за 2015 година година 
(„Службен гласник на општина Струмица” 
бр. 18/14)  се вршат следните измени:  

1. Во  глава  4. Начин на 
финансирање 

     Програма  Ј4 – Јавна чистота: 
 - Вкупниот износ од „6.950.000,оо“ 

се заменува со износот „7.250.000,оо“  
денари; 

 - Износот за Дезинфекција и  
дератизација  од „600.000,оо денари“  се 
заменува со износот  “900.000,оо денари“. 

2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Струмица”. 
 
Бр.08-6578/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Програмата за измена на 
Програмата за активностите на Општина 
Струмица во областа на заштитата и 

спасувањето, противпожарната заштита и 
справувањето со кризи во 2015 година 

 
 Се објавува Програмата за измена на 
Програмата за активностите на Општина 

Струмица во областа на заштитата и 
спасувањето, противпожарната заштита и 
справувањето со кризи во 2015 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2015 
година. 
 
  Бр. 09-6579/2    Општина Струмица 
  01.09.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 
 

............................. 
 
165. 
 
Врз основа на член 22 точка 10 и 

11 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 
9 од Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 
18/11, 41/14 и 129/15), член 2 од Законот 
за управување со кризи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 
41/14 и 104/15), член 5 од Законот за 
пожарникарствотo („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 
55/13 и 158/2014) 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 
27.08.2015 година, донесе 

 
 
 

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

активностите на Општина Струмица во 
областа на заштитата и спасувањето, 

противпожарната заштита и  
справувањето со кризи во 2015 година 

 
 

  Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица во областа на 
заштитата и спасувањето, 
противпожарната заштита и справувањето 
со кризи во 2015 година („Службен гласник 
на општина Струмица” бр. 18/14), се вршат 
следните измени 
: 
 

1. Во глава  17. Финасирање - 
Програма W0 – Противпожарна 
заштита  
 
Износот  од „11.500.000,oo денари“ 

се заменува со износот „11.900.000 
денари“.  
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2. Оваа Програма влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на Општина 
Струмица“.  
 
Бр.08-6579/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 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 27.08.2015 
година. 
 
 
 Бр.09-6580/2    Општина Струмица 
 01.09.2015 год.    Градоначалник, 
 С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 
 

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

166. 
 
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 27.08.2015 
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 92.350,41 денари, на следните лица: 
 

 

Р.бр. Име и презиме Место Износ 

1 Тархан Шавлев Струмица 5.123,00 

2 Кирчо Митев  Баница 3.435,00 

3 Дуран Шавлев Струмица 4.001,00 

4 Симеон Стојанов  Баница 3.665,00 

5 Усеин Османов Струмица 4.113,00 

6 Муамед Шавлев Струмица 4.113,00 

7 Зоја Димитриева  Сачево 288,00 

8 Виолета Коцева Струмица 96,00 

9 Герасим Шопов Струмица 2.305,00 

10 Демир Куртев Струмица 4.419,00 
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11 Маил Мемедов Струмица 4.919,00 

12 Исин Демов Струмица 4.311,00 

13 Славчо Давидовски Струмица 4.545,00 

14 Сандо Стојанов Баница 4.341,00 

15 Муамет Асанов Струмица 3.889,00 

16 Кјмет Асанова Банско 2.651,00 

17 Енвер Усеинов Струмица 4.787,00 

18 Бајрам Асанов Струмица 4.593,00 

19 Илија Делев Струмица 1.996,41 

20 Бејами Асанов Струмица 3.623,00 

21 Раиф Асанов Струмица 4.327,00 

22 Теџадин Ферадов Струмица 4.103,00 

23 Рустем Демиров Струмица 4.113,00 

24 Назли Сулејманова Струмица 4.593,00 

25 Зоран Јованов Струмица 4.001,00 

 Вкупно:   92.350,41 
  

 
 

Член 2 
 

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

 
 

Член 3 
 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.08-6580/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 

пристапување на Општина Струмица како 
соосновач на Здружението Локална 

Акциона Група БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН 
 

 Се објавува Одлуката за пристапување 
на Општина Струмица како соосновач на 
Здружението Локална Акциона Група 
БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 
   Бр.09-6581/2     Општина Струмица 
   01.09.2015 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 
 

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

 
167. 
 
Врз основа на член 15 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/02), член 15 став 1 од Законот за 
здруженија и фондации („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 52/10 и 
135/11) и член 11 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 27.08.2015 година, 
донесе 
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О д л у к а  
за пристапување на Општина Струмица 

како соосновач на  Здружението 
Локална Акциона Група БЕЛАСИЦА-

ОГРАЖДЕН 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина 

Струмица пристапува како соосновач на 
Здружението Локална Акциона Група 
БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН со седиште во 
Босилово. 

Член 2 
Здружението Локална Акциона 

Група БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН, е 
доброволна, непрофитна, невладина, 
непартиска и нерелигиозна  организација, 
формирана со слободно здружување на 
субјекти од граѓанскиот, јавниот и бизнис 
сектор кои делуваат на територија на 
општините: Босилово, Василево, Ново 
Село и Струмица и во која се членува на 
доброволна основа со единствена цел 
преземање на активности и ангажирање, 
заради остварување на поширок 
општествен интерес од областа на 
руралниот развој преку воспоставување на 
Локална акциона група која ќе има задача 
да ги  спроведува принципите и 
политиката за рурален развој со примена 
на ЛЕАДЕР мерката како дел од ИПАРД 
програмата во Република Македонија, на 
територијата на општините во која што е 
активно здружението. Здружението 
Локална Акциона Група БЕЛАСИЦА-
ОГРАЖДЕН е иницијатор, двигател и 
креатор во мобилизирањето на локалните 
потенцијали преку организација на 
чинителите, едукација на граѓаните и 
правните лица и поддршка на активности 
за подобрување на условите на живот и 
севкупен развој на руралната популација и 
негување на економските, културните и 
историските вредности на руралните 
населени места на територијата на овие 
општини. 

 
Член 3 

 
Советот на Општина Струмица ќе 

делегира и разрешува член кој ќе 
учествува во работата на Собранието и 
Управниот орган на здружението. 

 
Член 4 

 
Со донесувањето на оваа Одлука, 

Општина Струмица ги остварува следните 
права и обврски: 
‐ Да учествува во работата на органите 

и телата на здружението, 

‐ Да покренува дискусии и прашања од 
делокруг на работа на собранието на 
здружението за остварување на 
целите и задачите на здружението, 

‐ Да се придржува кон одредбите на 
Статутот на здружението, 

‐ Да работи на обезбедување на 
материјално-финансиска состојба на 
здружението, 

‐ Да привлекува други членови, 
‐ Да се залага на осварување на 

програмските цели и задачи на 
здружението, 

‐ Да учествува во спроведувањето на 
сите ставови и заклучоци донесени од 
органите и телата на здружението. 

Член 5 
 

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

 
 

Бр.08-6581/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 на Елаборат за одредување на 
заштитни зони околу водозафатните 

објекти за водоснабдување 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност на Елаборат за одредување на 
границите на заштитните зони, заштитните 
и другите услови на водите наменети за 
консумирање од страна на човекот на 
aкумулација „Tурија“, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 
   Бр.09-6582/2      Општина Струмица 
   01.09.2015 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 
 

................................. 
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   168. 
 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, 
180/14 и 146/15), 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 27.08.2015 година, 
донесе 
 

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

одредување на границите на 
заштитните зони, заштитните и другите 

услови на водите наменети за 
консумирање од страна на човекот на 

aкумулација „Tурија“ 
 
 

Член 1 
 

 Се дава согласност на Елаборатот за 
одредување на границите на заштитните 
зони, заштитните и другите услови на 
водите наменети за консумирање од 
страна на човекот на aкумулација „Tурија“. 
 

Член 2 
 

 Елаборатот од член 1 на оваа Одлука е 
изработен од Градежен институт 
„Македонија“ АД, Скопје и ЈЗУ Институт за 
јавно здравје на Република Македонија, со 
технички број 392-08-14 од септември 
2014 година. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6582/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Урбан 
Блок 21, Oпштина Струмица, плански 

период 2009 - 2019 
 

 Се објавува Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за Урбан 
Блок 21, Oпштина Струмица, плански 
период 2009 - 2019, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
  Бр.09-6583/2    Општина Струмица 
 01.09.2015 год.   Градоначалник, 
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

  169. 
 

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 27.08.2015 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за донесување на Детален 

урбанистички план за Урбан Блок 21, 
Oпштина Струмица, 

плански период 2009 - 2019 
 

Член 1 
Се донесува Детален урбанистички 

план за Урбан Блок 21, Oпштина 
Струмица, плански период 2009 - 2019. 

 
Член 2 

 Деталниот урбанистички план за Урбан 
Блок 21, Oпштина Струмица, плански 
период 2009 - 2019, е со површина од 
18,71 ха и со граничен опфат: 
 

‐ Од северната страна се движи по 
осовината на ул. „Ѓорѓи Василев“; 

‐ На западната страна се движи по 
осовината на магистралната улица 
„Климент Охридски“; 

‐ Од јужната страна се движи по 
осовината на ул. „Бр. 11“; и 

‐ Од источната страна се движи по 
осовината на ул. „Бр. 2“ и КП бр. 
1057, КП бр. 1498, КП бр. 1040, КП 
бр. 1048, КП бр. 1047, КП бр. 118, 
КП бр. 119 и КП бр. 120 
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Член 3 

 
 Деталниот урбанистички план за Урбан 
Блок 21, Oпштина Струмица, плански 
период 2009 - 2019 е изработен од 
Друштвото за просторни и урбанистички 
планови, инженеринг „Урбан“ доо - Штип 
со техн. број 109/09 од јули 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 
Урбан Блок 21, Oпштина Струмица, 
плански период 2009 - 2019, 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.08-6583/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 означување 

на условите и утврдување режим на 
сообраќај за поставување на физички 
мерки за смирување на сообраќајот во 
зони на основните училишта во општина 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за означување на 
условите и утврдување режим на 
сообраќај за поставување на физички 
мерки за смирување на сообраќајот во 
зони на основните училишта во општина 

Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.08.2015 година. 
 
  Бр.09-6584/2         Општина Струмица 
  01.09.2015 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

170. 
 
Врз основа на член 6 и член 392 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, 114/12 и 27/14) и член 
20 став 1 точка 10 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 27.08.2015 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за означување на условите и 
утврдување режим на сообраќај за 
поставување на физички мерки за 

смирување на сообраќајот во зони на 
основните училишта во општина 

Струмица 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се означуваат условите 
и режимот на сообраќај  за поставување 
на физички мерки за смирување на 
сообраќајот во зони на основните 
училишта во општина Струмица, 
поставување вештачки издадености на 
коловозот – физички направи, со кои ќе се 
овозможи постигнување на поставената 
цел: намалување на брзината на движење 
на возилата, намалување на протокот на 
возила и зголемување на безбедноста на 
пешаците, особено на најранливата 
категорија учесници во сообраќајот – 
децата (учениците). 
 

Член 2 
 

 Режимот на сообраќајот на од член 1 од 
оваа Одлука ќе биде уреден врз основа на 
Основни сообраќајни проекти, изработени 
од „Виадукт Трејд“ дооел, Гостивар со 
техн. бр. 06/15 од февруари 2015 година и 
стручна ревизија на основните 
сообраќајни проекти, изработени од 
„Простор Проект-Брдароски“ дооел, 
Прилеп, со техн. бр. 10-09/15 од февруари 
2015 година. 
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Член 3 

 
 Режимот на сообраќај на локалната 
улица во населено место Муртино, на КП 
бр. 4769/1 КО Муртино, непосредно пред 
ООУ „Маршал Тито“ Муртино, ќе се 
регулира со поставување на физички 
мерки за смирување на сообраќајот со 
вештачки издадености на коловозот – 
физички направи. 
 Регулирањето на сообраќајот од ставот 
1 на овој член ќе биде со хоризонтална и 
вертикална сообраќајна сигнализација 
согласно Правилникот за сообраќајните 
знаци, опрема и сигнализација на патот 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/10, 31/11, 74/11 и 
117/12) и тоа: 
 1. Хоризонтална сигнализација: 
обележан пешачки премин, натпис 
„Школо“, полна разделна линија, стоп 
линија и др. 
 2. Вертикална сигнализација: 
 - знаци за опасност: четири броја (235), 
четири броја (108.1)); 
 - знаци за известување: два броја (320) 
и два броја (302.1); 
 3. Сообраќајна опрема: елементи за 
создавање на вештачка издаденост – два 
броја (9.54). 
 
 

Член 4 
 

 Режимот на сообраќај на локалната 
улица во населено место Банско, на КП 
бр. 3545/1 КО Банско, непосредно пред 
Подрачното училиште на ООУ „Маршал 
Тито“ Муртино, ќе се регулира со 
поставување на физички мерки за 
смирување на сообраќајот со вештачки 
издадености на коловозот – физички 
направи. 
 Регулирањето на сообраќајот од ставот 
1 на овој член ќе биде со хоризонтална и 
вертикална сообраќајна сигнализација 
согласно Правилникот за сообраќајните 
знаци, опрема и сигнализација на патот 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/10, 31/11, 74/11 и 
117/12) и тоа: 
 
 1. Хоризонтална сигнализација: 
обележан пешачки премин, натпис 
„Школо“, полна разделна линија, стоп 
линија и др. 
  

2. Вертикална сигнализација: 
 - знаци за опасност: четири броја (235), 
четири броја (108.1)); 
 - знаци за известување: два броја (320) 
и два броја (302.1); 
  

3. Сообраќајна опрема: елементи за 
создавање на вештачка издаденост – два 
броја (9.54). 
 

 
Член 5 

 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6584/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.08.2015 година. 
 
 
  Бр.09-6585/2          Општина Струмица 
  01.09.2015 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

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

 
 171. 
 
 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, 114/12 и 27/14) 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 27.08.2015 година, 
донесе 
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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 и 7/15), во член 11 се 
додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат :  
 
 „Сопствениците на електрични или 
хибридни возила можат да ги користат 
бесплатно паркинг просторите на 
подрачјето на Зоните А и Б. 
 

Одобрението за бесплатно 
користење на паркинг простор од ставот 4 
на овој член се издава врз основа на 
важечка лична карта и важечка 
сообраќајна дозвола и договор во случај 
кога подносителот бара користење на 
површини за паркирање за автомобил кој 
е под лизинг.“ 

 
 Ставот 4 станува став 6. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6585/1Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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. 486/1, 486/2, 485/1, 485/2, 486/3 

КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 

планска документација за промена на 
трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 486/1, 486/2, 485/1, 485/2, 486/3 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.08.2015 година. 
 
  Бр.09-6586/2       Општина Струмица 
  01.09.2015 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

172. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 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. 486/1, 486/2, 485/1, 485/2, 486/3 КО 

Струмица 
 
 

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, доградба и 
надградба на станбена куќа и деловен 
објект, кој се наоѓа на КП бр. 486/1, 486/2, 
485/1, 485/2, 486/3  КО Струмица во 
сопственост на Слободан Јанев од 
Струмица.   
 Според ДУП на град Струмица блок бр. 
20, објектот на КП бр. 486/1, 486/2, 485/1, 
485/2, 486/3 КО Струмица се наоѓа во зона 
со намена индивидуално домување, а дел 
навлегува во сообраќајната 
инфраструктура.  
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Член 2 

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

 
Бр.08-6586/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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. 6817/4 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 
трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 6817/4 КО Струмица, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 
 Бр.09-6587/2      Општина Струмица 
 01.09.2015 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

  173. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 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. 6817/4 КО Струмица 
 
 

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 
А1, кој се наоѓа на КП бр. 6817/4 КО 
Струмица, во сопственост на Ристо 
Пиперевалиев од Струмица.   
 Според ГУП на град Струмица, објектот 
на КП бр. 6817/4 КО Струмица, се наоѓа на 
траса на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Васе Пиперевалиев.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6587/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 
бр. 5598/4 , 5598/2 и 5598/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 
бр. 5598/4 , 5598/2 и 5598/1 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2015 
година. 
 
   Бр.09-6588/2         Општина Струмица 
  01.09.2015 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.......................... 
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  174. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 
бр. 5598/4 , 5598/2 и 5598/1 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект, доградба 
на станбена куќа со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 5598/4, 5598/2 и 5598/1 КО 
Струмица, во сопственост на лицето Илија 
Јанков од Струмица. 
  Oбјектот на КП бр. 5598/4, 5598/2 и 
5598/1 КО Струмица, согласно ДУП за 
Блок бр. 22, навлегува во зона колективно 
домување. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6588/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 
неисполнети услови за донесување на 

урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 7397 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 7397 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2015 
година. 
 
  Бр.09-6589/2        Општина Струмица 
 01.09.2015 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

  175. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

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

намената на градежно земјиште за КП 
бр. 7397 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, станбен објект и 
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 
7397 КО Струмица, во сопственост на 
лицето Аница Каљова од Струмица. 
  Oбјектот на КП бр. 7397 КО Струмица, 
согласно ДУП за НОВ БЛОК бр.18, се 
наоѓа во зона со намена Г2, Г3 и Г4, на 
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земјиште сопственост на Аница Каљова и 
Поликсена Иванова. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6589/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 

бр. 2124 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 
бр. 2124 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 Бр.09-6590/2  Општина Струмица 
 01.09.2015 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р 
 

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

  176. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 

 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште за КП 
бр. 2124 КО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект, станбен 
објект, кој се наоѓа на  КП бр. 2124 КО 
Струмица во сопственост на лицето 
Стојан Аџиев од Струмица. 
  Oбјектот на КП бр. 2124 КО Струмица, 
согласно ДУП за НОВ БЛОК бр.15, се 
наоѓа на земјиште сопственост на Стојан 
Аџиев, Никола Аџиев и Анка Крстева. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6590/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 

бр. 2121, 2122 и 2118 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 
бр. 2121, 2122 и 2118 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2015 
година. 
 
 Бр.09-6591/2   Општина Струмица 
 01.09.2015 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

........................... 
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  177. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 
бр. 2121, 2122 и 2118 КО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект, станбен 
објект, кој се наоѓа на КП бр. 2121, 2122 и 
2118 КО Струмица, во сопственост на 
Зоран Митревиќ од Струмица. 
  Oбјектот на КП бр. 2121, 2122 и 2118 
КО Струмица, согласно ДУП за НОВ БЛОК 
бр.15, се наоѓа во зона со намена 
стопанство, на земјиште сопственост на 
Данаило Митровиќ (КП бр. 2121) и 
Република Македонија (КП бр. 2122 и 
2118). 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-6591/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 усогласување 
на намената на градежно земјиште на КП 

бр. 40 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште на КП 
бр. 40 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 Бр.09-6592/2   Општина Струмица 
 01.09.2015 год.  Градоначалник, 
 С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 

............................... 
   178. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 40 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект, станбена 
куќа и помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 40 КО Струмица, во сопственост на 
Васил Мицков, Илија Митевски и Живка 
Стојкова.   
 Согласно ДУП за нов Блок 41, објектот 
на КП бр. 40 КО Струмица, се наоѓа во 
зона со намена домување во станбени 
куќи, но зафаќа две градежни парцели, на 
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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.08-6592/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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. 7899 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 7899 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.08.2015 година. 
 
   Бр.09-6593/2         Општина Струмица 
   01.09.2015 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

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

   179. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 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. 7899 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за 
бесправниот објект  станбен објект, кој се 
наоѓа на  КП бр. 7899 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Крум Митев од 
Струмица. 
  Согласно ГУП на Град Струмица, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
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.08-6593/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 планскиот опфат за КП бр. 1265 и 

1328/1 КО Добрејци 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 1265 и 
1328/1 КО Добрејци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
Бр.09-6594/2         Општина Струмица 
01.09.2015 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

.............................. 
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    180. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 1265 и 1328/1 

КО Добрејци 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1265 
и 1328/1 КО Добрејци, во сопственост на 
лицето Петре Секуловски од Струмица. 
  Согласно УП за с. Добрејци, објектот се 
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Петре Секуловски (КП бр. 
1265) и на Трајче Карадаковски (КП 
бр.1328/1).  
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6594/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 планскиот опфат за КП бр. 2828 КО 

Дабиља 
 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 2828 КО 
Дабиља, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.08.2015 година. 
 
  Бр.09-6595/2       Општина Струмица 
 01.09.2015 год.    Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 
 

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

   181. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 2828 КО 

Дабиља 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2828 
КО Дабиља, во сопственост на лицето 
Ленче Велкова од с. Дабиља. 
  Согласно УП за с. Дабиља, објектот се 
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Велкова Ленче.  
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6595/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 планскиот опфат за КП бр. 662 КО 

Просениково 
 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 662 КО 
Просениково, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.08.2015 година. 
 
  Бр.09-6596/2    Општина Струмица 
 01.09.2015 год.  Градоначалник, 
 С т р у м и ц а      Зоран Заев  с.р. 

……………………. 
 

  182. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), 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 27.08.2015 година, донесе 

 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 662 КО 

Просениково 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 662 
КО Просениково, во сопственост на 
лицето Васе Наумов од с. Просениково. 
  Согласно УП за с. Просениково, 
објектот на КП бр. 662, се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Васе Наумов.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-6596/1Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Програмата за 
изменување и дополнување на 

Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина 

Струмица за 2015 година 
 

 Се објавува Програмата за 
изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина 
Струмица за 2015 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 
  Бр.09-6597/2      Општина Струмица 
  01.09.2015 год.  Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев  с.р. 
 

............................. 
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  183. 
 

Врз основа на член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 199/14 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 27.08.2015 година, 
донесе 

 
 
 
 

П р о г р а м а 
за изменување и дополнување на 

Програмата за изработка  на 
урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2015 година 
 
 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на општина 
Струмица за 2015 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 18/14,  
2/15 и 6/15), во глава VI. зборот „Детални“ 
се брише и во табелата по реден број 2 се 
додава: 
  

 
 
 

Р.б. Објект Износ денари 

3 
Дел од КП бр. 1526, КП бр. 1527, КП бр. 
1531, дел од КП бр. 1532, дел од КП бр. 
1918 КО Габрово 

Самофинансирање 

 
 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6597/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Статутот на  
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Статутот на ЛУБ „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 
Бр.09-6598/2     Општина Струмица 
01.09.2015 год.    Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 

 
 
184. 
Врз основа 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 27.08.2015 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Статутот на  
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица 

 
1. Се дава согласност на Статутот на 

ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица бр. 
01-117/4 од 17.08.2015 година, донесен од 
Управниот одбор на библиотеката. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6598/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 
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и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Ценовникот на услугите кон 

корисниците на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Ценовникот на услугите кон 
корисниците на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.08.2015 година. 
 
  Бр.09-6599/2        Општина Струмица 
  01.09.2015 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

185. 
 
Врз основа 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 27.08.2015 година, 
донесе 
 

 
 

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

услугите кон корисниците на  ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица 

 
 
1. Се дава согласност на 

Ценовникот на услугите кон корисниците 
на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица 
бр. 02-117/5 од 17.08.2015 година, донесен 
од Управниот одбор на библиотеката. 
  2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-6599/1 Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за прифаќање на 

поголем број на деца 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за прифаќање на 
поголем број на деца, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
  Бр.09-6600/2      Општина Струмица 
  01.09.2015 год.  Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

186. 
 
Врз основа на член 64 став 5 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), 
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 27.08.2015 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за прифаќање на 

поголем број на деца 
 
1. Се дава согласност на барањето 

на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица, за 
прифаќање на поголем број на деца во 
клоновите на градинката, бр. 03-295 од 
12.08.2015 година. 

 
2. Стручните и раководните органи 

во градинката, при прифаќањето на 
поголем број деца, да водат сметка, со 
зголемениот опфат на деца, да не се 
нарушат општите стандарди и нормативи 
за згрижување на децата во одделните 
клонови и воспитно – згрижувачките групи, 
согласно возраста на децата, пропишани 
со Законот за заштита на децата и 
правилниците за стандардите и 
нормативите за вршење на дејноста во 
детските градинки. 
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  3. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-6600/1  Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 30.06.2015 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 30.06.2015 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.08.2015 
година. 
 
  Бр.09-6601/2        Општина Струмица 
  01.09.2015 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

................................ 
187. 
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 27.08.2015 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 30.06.2015 година 

 
 

 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 

периодот од 01.01. до 30.06.2015 година, 
усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 
02-529/2 од 20.08.2015 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-6601/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за  периодот 

од I – VI месец 2015 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 
од I – VI месец 2015 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 
 
 
 
Бр.09-6602/2     Општина Струмица 
01.09.2015 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 
188. 
 
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 
61/15) 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 27.08.2015 година, 
донесе 
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З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈПКД „Кому-

налец“ Струмица за периодот  
од I – VI месец 2015 година 

 
 

 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за периодот од I – 
VI месец 2015 година, усвоен од 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-8094/2 
од 19.08.2015 година. 
 
 
 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-6602/1   Совет на општина Струмица 
31.08.2015 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 Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за вториот квартал од 2015 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Кварталниот извештај за извршување 
на Буџетот на општина Струмица за 
вториот квартал од 2015 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.08.2015 година. 

 
 
  Бр. 09-6603/2            Општина Струмица 
  01.09.2015 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

189. 
Врз основа на член 32 од Законот 

за финансирање на единиците на локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11) 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 27.08.2015 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот 

на општина Струмица за вториот 
квартал од 2015 година 

 
 
 

1. Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица 
за вториот квартал од 2015 
година. 

 
 

2. Составен дел на овој Заклучок 
е Кварталниот извештај 
составен на образец К1, К2 и 
К3. 

 
3. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

  
 

        Бр.08-6603/1 Совет на општина Струмица 
  31.08.2015 год.     Претседател, 
 С т р у м и ц а      Јосиф Христов  с.р. 

  
 
 
 
 

190. 
 
 
Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот 

квартал од 2015 година 
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 191. 

Врз основа на член 36 став (1) 
точка 1, а во врска со член 25 став (1) од 
Законот за културата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14 и 61/15) и член 13 став 
( 3 ) од Закон за библиотеките ( „ Службен 
весник на Република Македонија „ бр. 
66/2004, 89/2008, 116/2010, 51/2011 и 
88/2015) Управниот одбор на Локалната 
установа библиотека „ Благој Јанков 
Мучето“ Струмица на седницата одржана 
на ден 17.08. 2015 година донесе  

 
 

С т а т у т 
на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 

Струмица 
 

I. Општи одредби 
 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
(1) Со овој статут се уредуваат 

називот, седиштето, правната положба, 
застапувањето, дејноста, правниот статус 
и обележјата, работата, организацијата, 
раководењето, управувањето, деловната 
тајна, прашања поврзани со одбраната, 
евиденцијата и документацијата, 
финансирањето, имот, информирањето и 
обезбедувањето јавност во работата, 
постапката за изменување и дополнување 
на Статутот и други прашања утврдени со 
Законот за културата и друг Закон што е 
од значење за работењето на Локална 
установа библиотека „ Благој Јанков 
Мучето“ Струмица (во понатамошниот 
текст: Библиотека) 

(2) Советот на Општина Струмица 
дава согласност на статутот од ставот 1 на 
овој член. 

 
Назив и седиште 

 
 

Член 2 
(1) Целосниот назив на 

Библиотеката гласи: Локална установа 
библиотека „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица .  

(2) Скратениот назив на 
Библиотеката гласи: ЛУБ „ Благој Јанков 
Мучето“ Струмица. 

(3) Седиштето на Библиотеката е 
во Струмица  на ул. „Благој Мучето“ бр. 26. 

 
 

Основач и сукцесија 
 

Член 3 
(1) Основач на ЛУБ „Благој Јанков 

Мучето“ е Советот на Општина Струмица, 
со Одлука на Советот на Општина 
Струмица за преземање на основачките 
права ( „ Службен гласник на Општина 
Струмица бр. 1/04 ). 

(2) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица е правен следбеник на 
Општинска матична библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица која во својство 
на правно лице е запишана во судскиот 
регистар на Основниот суд во Штип во 
регистарска влошка бр.1-84-0-0. 

 
Правна положба 
 

Член 4 
 

(1) ЛУБ „ Благој Јанков Мучето“ 
Струмица е непрофитна локална установа 
од областа на културата. 

(2) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица има својство на правно лице, 
запишано во Централниот Регистар на 
Република Македонија.  

(3)  Во правниот промет со трети 
лица Библиотеката настапува во свое име 
и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите средства со кои 
располага и за целиот износ на обврските. 

(4)  Библиотеката може да го 
промени видот, називот и седиштето, како 
и да изврши статусни измени (спојување, 
припојување, поделба и издвојување) 
само по претходна одлука на Советот на 
Општина Струмица. 

 
 
Печат и штембил 
 

Член 5 
 

(1) Во своето работење ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“  Струмица 
употребува печат и штембил. 

(2) Печатот има тркалезна форма 
со пречник од 3 см. Во средината се наоѓа 
отворена книга, а околу стои текстот 
Локална установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица. 

(3) Штембилот има правоаголна 
форма во која е напишан текстот : 
Локална установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“, место за деловоден број, 
место за датум и година и под него текстот 
Струмица. Штембилот е со димензии: 
6x2.5 см. 
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(4) Печатот и штембилот од 

ставовите (2) и (3) на овој член ги чува и 
употребува овластено лице, задолжено за 
водење на архивата со решение од 
директорот на Библиотеката. 

(5) Лицето од ставот (4) на овој 
член и директорот на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица се одговорни за 
правилното чување и употребата на 
печатот и штембилот од ставовите (2) и (3) 
на овој член. 

(6) Начинот на употребата, 
чувањето и ракувањето со печатот и 
штембилот од ставовите (2) и (3) на овој 
член се утврдува со одлука на Управниот 
одбор на Библиотеката. 

 
Заштитен знак 
 

Член 6 
  (1)  ЛУБ „ Благој Јанков Мучето“ 
Струмица има заштитен знак. 

(2) Заштитниот знак на Библиотеката е 
Отворена книга. 
     (3) Начинот и условите на користење на 
заштитниот знак од ставот (1) на овој член 
се утврдуваат со одлука на Управниот 
одбор на Библиотеката . 

 
 

Застапување и претставување 
Член 7 

(1) Во правниот промет со трети 
лица, ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица ја претставува и застапува 
директорот, без ограничувања. 

(2) Друго лице може да ја 
претставува и застапува Библиотеката 
само врз основа на писмено овластување 
(полномошно), издадено од директорот. 

(3) Во случаите од ставот (2) на 
овој член, полномошникот ја застапува и 
претставува Библиотеката во границите 
на даденото полномошно. 

 
Овластени потписници на 

сметките 
Член 8 

(1) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица има буџетска, општинска и 
сопствена сметка. 

(2) Овластен потписник на 
Буџетската сметка на Библиотеката е 
директорот, без ограничување. 

(3) Управниот одбор на 
Библиотеката може со одлука да 
определи втор потписник или повеќе други 
потписници на жиро-сметките, односно 
трезорските потсметки на Библиотеката. 

(4) Во случаите од ставот (3) на 
овој член, Управниот одбор на 
Библиотеката со истата одлука ги 

утврдува начинот на потпишувањето и 
евентуалните ограничувања на износите 
до кои тие потписници можат да 
потпишуваат. 

 
II – Дејност и организација 
 
 
1. Дејност 

Основна дејност 
 

Член 9 
(1) Дејност на ЛУБ „Благој Јанков 

Мучето“ Струмица е дејност на 
библиотеките и архивите (шифра: 91.01). 

(2) Дејноста од ставот (1) е од 
локален интерес. 
(3) Во рамките на основната 

дејност Библиотеката ги врши следните 
функции: 

- Набавува, истражува, собира, 
стручно обработува и проучува, 
заштитува, чува, објавува, 
информира, презентира и дава на 
користење библиотечен материјал; 

- Го промовира и афирмира 
библиотечниот фонд на Република 
Македонија, преку изложби, 
предавања, литературни читања, 
семинари и курсеви, преку 
прикажување филмови и други 
форми на дејствување; 

- Обезбедува услови за користење и 
за научно и стручно и стручно 
проучување на библиотечниот 
фонд; 

- Издава стручни публикации, 
каталози, водичи и друг 
информативен материјал; 

- Води влезна евиденција, 
инвентарна книга, основен каталог 
и друг вид евиденција и 
документација; 

- Одржува библиотечни картотеки, 
каталози и бази на податоци; 

- Врши библиографско-
информациска и документациска 
дејност. 

- Врши зајмување и размена на 
библиотечниот материјал со други 
библиотеки и сродни установи; 

- Се грижи за правилно 
применување на техничко-
заштитните мерки за чување и 
одржување на библиотечниот 
материјал; 
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(4) Проширување на дејноста и 

други статусни промени на Библиотеката 
може да се направат со измена на овој 
статут и согласност од основачот односно 
Советот на Општина Струмица. 

 
Дополнителна дејност 
 

Член 10 
 

Покрај основната дејност, ЛУБ „ 
Благој Јанков Мучето „ Струмица ги врши 
и следните дополнителни дејности: 

1. Друго печатење (шифра 18.12); 
2. Услужни дејности во врска со 

печатењето и објавувањето (шифра 
18.13); 

3. Книговезни и сродни услуги (шифра 
18.14); 

4. Репродукција на снимени медиуми 
(шифра 18.20); 

5. Издавање на книги (шифра 58.11); 
6. Издавање на именици и списоци на 

адреси (шифра 58.12); 
7. Издавање на весници (шифра 

58.13); 
8. Издавање на списанија и 

периодични публикации (шифра 
58.14); 

9. Други издавачки дејности (шифра 
58.19); 

10. Уметничко творештво (шифра 
90.03). 

 
 

III. Организација на работењето 
 
 
 
Организациона поставеност 
 

Член 11 
 

(1) Работењето на ЛУБ „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица се организира 
преку организациони единици – служби и 
одделенија и работно место во нивниот 
состав. 

(2) Во смисла на став (1) на овој 
член, во Библиотеката постојат следните 
облици на организација: 

 
1. Административна служба; 

2. Стручна служба, 

3. Помошно-техничка служба. 

(3) Во службите од став (2) на овој 
член постојат одделенија, со прецизен 
назив, опис, услови и број на извршители. 

(4) Со одделенијата од став (2) на 
овој член раководи директорот на ЛУБ „ 
Благој Јанков Мучето“ Струмица. 

(5) Делокругот на работа на 
организационите единици од став (2), 
работните места во смисла на став (3) на 
овој член, поблиску се утврдуваат со 
Правилник за организација на работата и 
Правилник за систематизација на 
работните места. 

(6) Со правилниците од ставот (4) 
таксативно се утврдува обемот, 
организацијата и природата на работните 
задачи во организационите единици, како 
и потребниот број извршители, за нивно 
извршување. 

(7) Вршењето на работите на 
вработените како давателите на услугите 
во ЛУБ „ Благој Јанков Мучето“ Струмица 
се уредува во согласност и со Законот за 
културата и соодветниот закон за 
дејноста, а вршењето на правните, 
сметководствено-финансиските, 
административно-стручните и општите 
работи се организира во организационите 
единици согласно со прописите за 
административни службеници и 
вработените во јавниот сектор и 
прописите од областа на културата.  

 
 
 
Подружница  
 
 

Член 12 
 

(1) За вршење на дејности за ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица се 
основа посебна организациона единица 
како подружница. 

(2) Подружниците се лоцирани во 
село Василево и село Муртино. 

(3) Подружницата нема својство на 
правно лице. 

(4) За обврските на подружницата 
неограничено одговара ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица. 

(5) Со подружницата раководи 
директорот на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица. 
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IV - ОРГАНИ НА РАКОВОДЕЊЕ И 

УПРАВУВАЊЕ 
 
 

1. Орган на раководење 

 
Директор 
 

Член 13 
 

(1)Орган на раководење на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица е 
директорот. 

 
(2) Директорот на Библиотеката ги 

врши следниве работи:  
 

- Ја води работата на Библиотеката;  
- Ја застапува Библиотеката и 

одговара за материјално-
финансиското работење и за 
законитоста и економичноста на 
нејзината работа;  

- Донесува годишна програма за 
работа на Библиотеката по 
претходна согласност на Управниот 
одбор;  

- Ги извршува одлуките на Управниот 
одбор;  

- Ја организира реализацијата на 
Годишната програма;  

- Се грижи за обезбедувањето, 
одржувањето и правилното 
користење на библиотечните 
фондови; 

- Донесува акт за систематизација и 
организација на работните места;  

- Донесува акти во врска со 
работниот однос на вработените 
согласно со закон;  

- Се грижи за остварување на 
правата од работен однос; 

- Се грижи за обезбедување мерки 
при заштита на работа; 

- Формира стручен совет и други 
советодавни тела (трајни и 
повремени), согласно со статутот; 

- Склучува договор со кој ангажира 
надворешно лице како уметнички 
советник согласно закон, во 
рамките на одобрените средства за 
работа на Библиотеката; 

- Поднесува годишен извештај за 
работа и финансиското работење 
на Библиотеката ;  

- Донесува годишен план за 
вработување за следната година по 
претходно мислење на 
Министерството за информатичко 
општество и администрација и 
претходна согласност од 
Министерството за култура; 

- Формира Комисија за водење на 
дисциплинска постапка за 
дисциплинска неуредност или 
дисциплински престап; 

- Донесува решенија за 
дисциплински мерки согласно 
закон;  

- Одобрува службени патувања во 
земјата и странство; 

- Раководи со организирањето и 
спроведувањето на подготовките за 
одбраната; 

- Се грижи за правилно и навремено 
информирање на вработените и 
јавноста; 

- Издава упатства и донесува 
наредби, решенија и други 
поединечни акти согласно со закон; 

- Обезбедува услови за непречен 
пристап и вршење на управен и 
инспекциски надзор, ревизија и друг 
вид контрола на работењето на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица од страна на надлежните 
органи; 

- Врши и други работи согласно со 
закон и овој статут. 
(3) Правата и обврските меѓу 

директорот и Градоначалникот на општина 
Струмица се уредуваат со решение 
согласно со Законот за библиотеки и 
Законот за култура.  

 
Член 14 

 
(1) Директорот на ЛУБ „ Благој 

Јанков Мучето“ Струмица се избира по пат 
на јавен оглас, што се објавува преку 
средствата за јавно информирање. 

(2) Директорот на Библиотеката се 
избира за време од четири години и може 
повторно да биде избран. 

(3) Огласот за директор го 
распишува Градоначалникот на Општина 
Струмица, согласно со општите услови 
утврдени со Законот за библиотеки и 
Законот за културата и посебните услови 
утврдени со овој Статут. 

(4) Градоначалникот на Општина 
Струмица го избира и разрешува 
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директорот на Библиотеката, најдоцна три 
месеци пред истекот на мандатот на 
претходниот директор. 

(5) Директор избран од редот на 
вработените лица во Библиотеката по 
истекот на мандатот или при престанок на 
мандатот, истиот се прераспоредува на 
работното место кое му мирува или на 
друго работно место соодветно на 
степенот на неговата стручна подготовка. 
 

Член 15 
 

(1) За избор на директор на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, 
согласно со Законот за културата, 
Градоначалникот на Општина Струмица 
објавува јавен оглас во три дневни 
весници кои се издаваат на целата 
територија на Република Макединија од 
кои еден од весниците кој се издава на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик. 

(2) Директорот од став (1) на овој 
член се избира за време од четири години 
и може повторно да биде избран. 

 
           (3) За директор може да биде 
избрано лице кое ги исполнува следните 
општи услови утрдени со Законот за 
културата односно лицето треба:  
 

1) да е државјанин на Република 
Македонија;  

2) во моментот на избирањето со 
правосилна судска пресуда да не 
му е изречена казна или 
прекршочна санкција или забрана 
за вршење на професија, дејност 
или должност; 

3) да има стекнати најмалку 240 
кредити според ЕКТС или завршен 
VII/1 степен високо образование 
утврдено со статутот на 
Библиотеката; 

4) да има минимум пет години 
работно искуство во областа на 
културата; 

5) да има еден од следните 
меѓународно признати 
сертификати или уверенија за 
активно познавање на англискиот 
јазик не постар од пет години:  

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 
бода, 

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 
бода,  

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge 
English: Legal) - најмалку Б2 
(B2) ниво,  

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: 
First) – положен,  

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 
60 бода или, 

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво 
Б2 (B2); 

6) има положено психолошки тест 
и тест за интегритет. 

(7) За директор на Библиотеката, 
може да биде избрано лице кое покрај 
општите услови утврдени со закон, ги 
исполнува и следните посебни услови: 

1. да има стекнати најмалку 240 
кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен високо образование од 
општествено – хуманитарните дејности, 

2. да има минимум пет години 
работно искуство во областа на културата 

 
Член 16 

 
Директорот на ЛУБ „ Благој Јанков 

Мучето“ Струмица доставува Годишен 
извештај за работата на Библиотеката до 
Советот на Општина Струмица . 

 
Член 17 

 
Директорот доколку утврди 

неправилности во работата на 
Библиотеката должен е да превземе 
мерки за отстранување на тие 
неправилности, а по потреба може да 
формира стручна комисија за 
разгледување на одреден случај.  

 
Член 18 

 
Директорот на ЛУБ „ Благој Јанков 

Мучето“ Струмица може да биде разрешен 
и пред истекот на мандатот за кој е избран 
во случаи утврдени со закон.  

 
Член 19 

 
1. Во случај кога не е избран 

директор или предвреме му 
престанал мандатот, 
Градоначалникот на Општина 
Струмица, именува вршител на 
должноста директор на ЛУБ „ 
Благој Јанков Мучето“ Струмица, 
без објавување на оглас, од редот 
на вработените во Библиотеката. 
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2. Вршителот на должноста ги има 

сите права и обврски на 
директорот на Библиотеката. 

3. Вршителот на должноста директор 
се именува за време до изборот на 
директор на Библиотеката а 
најдолго за шест месеци. 
 
 
 
2. Орган на управување 
 
 

Управен одбор 
 
 

Член 20 
 

(1) Орган на управување на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица е 
Управниот одбор. 

(2) Управниот одбор на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“  Струмица го 
сочинуваат 5 преставници кои ги именува 
и разрешува Советот на Општина 
Струмица, од кои двајца од членовите се 
од вработените во Библиотеката, еден од 
локалната самоуправа и двајца членови 
од редот на истакнати поединци од 
областа на културата. Претставникот на 
локалната самоуправа во управниот одбор 
го предлага Граданачалникот на Општина 
Струмица.  

(3) Претседателот и членовите на 
Управниот одбор на ЛУБ „ Благој Јанков 
Мучето“ Струмица се именуваат за време 
од 4 години и може повторно да бидат 
именувани. 

(4) На претседателот и на 
членовите на Управниот одбор на 
Библиотеката им следува соодветен 
надоместок што го определува Советот на 
Општина Струмица. 
 
 

Член 21 
 

(1) Со работата на Управниот 
одбор раководи претседателот на 
Управниот одбор. 

(2) Управниот одбор работи и 
одлучува на седници со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови.  

(3) Членовите и претседателот се 
должни да присуствуваат на седниците на 
Управниот одбор. 

(4) За својата работа, Управниот 
одбор е одговрен пред Советот на 
Општина Струмица. 

 
 
 
 

Член 22 
 

(1)Управниот одбор на Библиотеката:  
 

1. Донесува статут;  
2. Ги утврдува политиката и 

принципите за развој и работа на 
Библиотеката; 

3. Дава согласност на годишната 
програма на Библиотеката по 
предлог на директорот;  

4. Го усвојува годишниот извештај за 
работата на Библиотеката по 
предлог на директорот;  

5. Дава согласност на актот за 
организација на работата и 
систематизација на работните 
места на Библиотеката;  

6. Донесува документи за 
финансиското работење на 
Библиотеката, согласно со 
прописите за материјално и 
финансиско работење;  

7. Одлучува во втор степен за 
решенија што ги донесува 
директорот за правата и обврските 
на вработените од работен однос 
и за дисциплински мерки и други 
решенија, согласно закон;  

8. Дава согласност на Колективниот 
договор на ниво на работодавец; 

9. Одобрува службени патувања на 
директорот на Библиотеката во 
земјата и странство; 

10. Дава образложен предлог на 
Градоначалникот за разрешување 
на директорот; 

11. Донесува деловник за својата 
работа; 

12. Го следи остварувањето на 
годишната програма за работа на 
Библиотеката; 

13. Донесува правилник за формата и 
содржината на јавниот оглас и на 
пријавата за вработување, како и 
начинот на бодување во зависност 
од категоријата и нивото на 
работно место за кое е објавен 
јавниот оглас, по предлог на 
директорот; 

14. Донесува правилник за формата и 
содржината на интерниот оглас, 
како и на пријавата за 
унапредување, начинот на 
спроведување на селекцијата за 
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унапредување, како и начинот на 
нивно бодување, по предлог на 
директорот; 

15. Донесува правилник за поблиските 
критериуми за спроведување на 
оценувањето на давателите на 
јавни услуги во културата согласно 
законот за културата член 77-к 
став (2), висината на паричната 
или друг вид материјална или 
нематеријална награда, 
намалувањето на плата или 
распоредување на работно место 
на пониско ниво, по предлог на 
директорот; 

16. Донесува други акти согласно со 
овој статут и со закон; 

17. Еднаш годишно доставува 
извештај за својата работа до 
Советот на Општина Струмица; и 

18. Врши други работи утврдени со 
закон и статут.   
(3) Претседателот и членовите на 

управниот одбор на локалната установа се 
именуваат врз принцип на стручност и 
компетентност, за време од четири години 
и можат повторно да бидат именувани од 
Советот на Општина Струмица. 

(4) На претседателот и на 
членовите на управниот одбор им следува 
соодветен надомест што го определува 
Советот на Општина Струмица. 

 
 

Член 23 
 

Претседателот и членовите на 
Управниот одбор можат да бидат 
разрешени пред истекот на мандатот 
доколку работат спротивно на закон или 
установата не ја остварува својата 
функција. 

 
 

Член 24 
 

Начинот на работата, 
одлучувањето, правата и должностите на 
Управниот одбор, како и постапката и 
условите за предвремено разрешување на 
претседателот и членовите се регулираат 
со Деловник за работа на Управниот 
одбор. 

 
 
 
 
 
 

Стручни тела 
 
Постојани стручни тела на 

Библиотека  
 
 

Член 25 
 

Постојани стручни тела на ЛУБ „ Благој 
Јанков Мучето“ Струмица се: 

(1) Стручен совет, Издавачки совет 
и Одбор за набавка на библиотечен 
материјал.  

(2)Во стручните тела, во кои бројот 
и составот на членовите се утврдува со 
решение на директорот, истите членови 
можат да бидат повторно реизбрани. 

 
 
 
Стручен совет 
 
 

Член 26 
 
(1) За разгледување на 

определени прашања од стручен 
карактер, директорот на ЛУБ „Благој 
Јанков Мучето“  Струмица може со 
решение да формира стручен совет. 

(2) Со решението од став (1) на 
овој член се определува составот и 
делокругот на работа на стручниот совет. 

(3) Со седниците на стручниот 
совет председава директорот на 
Библиотеката. 

(4) На седниците на Стручниот 
совет по потреба можат да присуствуваат 
и други стручни и научни работници од 
Националната библиотека и истакнати 
стручни и научни работници од областа на 
културата, образованието, науката и 
сродни дејности. 

(5) Стручниот совет донесува 
Деловник за работа во кој се утврдени 
неговите надлежности и начинот на 
работа. 
 
 
 
     Издавачки совет 
 
 

Член 27 
 

1. За разгледување на прашања од 
издавачката дејност, директорот 
на ЛУБ „ Благој Јанков Мучето“ 
Струмица со решение формира 
Издавачки совет. 
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2. Директорот и извршителот од 

издавачката дејност по својата 
положба се членови на 
Издавачкиот совет на Библиотека. 

3. Со решението од ставот (1) на овој 
член се определува бројот и 
составот на останатите членови на 
Издавачкиот совет. 

4. Седниците на Издавачкиот совет 
ги свикува, претседава и ги 
раководи директорот на 
библиотеката. 

5. Делокругот и начинот на работа на 
Издавачкиот совет поблиску се 
утврдува со Правилник за 
издавачка дејност. 

 
 

Одбор за набавка на библиотечен 
материјал 
 
 

Член 28 
 

1. За планирање и реализирање на 
набавната политика, директорот на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица со решение формира 
Одбор за набавка на библиотечен 
материјал. 

2. Директорот и раководното лице за 
комплетирање на библиотечен 
материјал се членови на Одборот 
за набавка на библиотечен 
материјал по својата положба.  

3. Со решението од ставот (1) на овој 
член се определува бројот и 
составот на останатите членови, и 
делокругот на работата на 
Одборот за набавка на 
библиотечен материјал. 

4. Одборот за набавка на 
библиотечен материјал ја 
дефинира и планира набавната 
политика, се грижи за реализација 
за неа во рамките на програмите и 
одлучува за реализација на 
средствата за набавка на 
библиотечен материјал. 

5. Директорот на Библиотеката е 
претседател на Одборот за 
набавка на библиотечен 
материјал, тој ги свикува 
седниците и раководи со нив. 

6. Одборот за набавка своите одлуки 
ги донесува на седници со 
мнозинство гласови од вкупниот 
број. 

 
 

 
Член 29 

 
(1) По потреба, директорот може 

да основа стручни и советодавни комисии 
и други работни тела.  

(2) Мандатот и делокругот на 
членовите на комисијата трае две години. 

(3) За член на Комисијата едно 
лице може да биде избрано повеќе пати. 

(4) Комисијата за својата работа 
одговара пред директорот на 
Библиотеката и е должна да му поднесува 
извештај. 

 
 
V –РАБОТНИ ОДНОСИ 
 

Член 30 
 
 

(1) На правата, обврските и 
другите прашања од областа на работните 
односи на вработените во ЛУБ „ Благој 
Јанков Мучето“  Струмица се преминуваат 
одредбите од Законот за културата и 
прописите за јавната администрација, за 
работните односи и колективните 
договори склучени во согласност со закон. 

 
 
 
VI - ОПШТИ АКТИ 

 
 
Други општи акти 
 

Член 31 
 

(1) Одредени прашања од 
работењето на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица поблиску се уредуваат со 
правилници и други општи акти, во 
согласност со закон и овој статут. 
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(2) Во смисла на став (1) на овој 
член, во Библиотеката се донесуваат 
особено:  

1. Правилник за организација на 
работата и Правилник за 
систематизација на работните 
места;  

2. Годишен план за вработување 
согласно закон; 

3. Правилник за формата и 
содржината на јавниот оглас и на 
пријавата за вработување, како и 
начинот на бодување во зависност 
од категоријата и нивото на 
работно место за кое е објавен 
јавниот оглас; 

4. Правилник за формата и 
содржината на интерниот оглас, 
како и на пријавата за 
унапредување, начинот на 
спроведување на селекцијата за 
унапредување, како и начинот на 
нивно бодување; 

5. Правилник за поблиските 
критериуми за спроведување на 
оценувањето на давателите на 
јавни услуги во културата согласно 
законот за културата член 77-к 
став (2), висината на паричната 
или друг вид материјална или 
нематеријална награда, 
намалувањето на плата или 
распоредување на работно место 
на пониско ниво; 

6. Правилник за заштита при 
работата; 

7. Правилник за заштита од пожар; 
8. Правилник за формирање и 

работење на редакцискиот одбор 
за издавање на стручни и научни 
публикации од областа на 
културата 

9. Правилник за издавачка дејноста; 
10. Правилник за членување и 

користење на услугите во 
библиотеката 

11. Правилник за полагање на 
приправнички испит; 

12. Правилник за стручно 
усовршување; 

13. Деловник за работа на Управниот 
одбор; 

14. Деловник за работа на Стручниот 
совет; 

15. Ценовник на услугите наведени во 
Правилникот за членување и 
користење на услугите во 
библиотеката кои се наплатуваат; 
и . 

16. Акти за чување, обработка и 
користење на библиотечниот 
материјал. 
 
(3) Актите на Библиотеката мора 

да бидат во согласност со Уставот, 
важечките законски, подзаконски прописи 
и овој Статут. 

 
 

Член 32 
 

(1) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица е должна на својата веб 
страница да ги објави проектите кои се 
реализираат во тековната година. 

(2) Библиотеката во првиот 
квартал од тековната година за 
претходната година доставува извештај до 
Министерството за култура за 
реализацијата на годишната програма, кој 
содржи наративен приказ за реализација 
на програмата, спецификација за вкупно 
потрошените средства, договори, сметки, 
фактури и конечен финансиски план со 
сите износи на потрошени средства и 
извори на финансирање.   

(3) Библиотеката на својата веб 
страница, во првиот квартал во тековната 
година за претходната година, го објавува 
извештајот за реализацијата на годишната 
програма. 

 
 

Член 32 
 

Статутот на ЛУБ „ Благој Јанков 
Мучето „ Струмица и другите општи акти 
што ги донесува Управниот одбор на 
Библиотеката се донесуваат со 
мнозинство гласови од вкупниот број 
членови. 

 
Член 33 

 
(1)Иницијатива за донесување на нов 

Статут или измени и дополнување на 
истиот може да поднесе: 

 
1. Најмалку една третина од вкупниот 

број членови на Управниот одбор 
на ЛУБ „ Благој Јанков Мучето“ 
Струмица; 

2. Директорот на ЛУБ „ Благој Јанков 
Мучето“  Струмица. 
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(2)Иницијативата од став (1) на овој 

член, во писмена форма се доставува до 
Управниот одбор на Библиотеката. 

(3)Управниот одбор е должен да ја 
разгледа иницијативата и по истата да 
донесе соодветна одлука. 

(4)Одлуката од ставот (3) на овој член 
се доставува до подносителот на 
иницијативата. 
 

Член 34 
 

Измена и дополнување на 
Статутот и другите општи акти се врши по 
иста постапка, како и за нивното 
донесување. 

 
Член 35 

 
Сите општи акти што се 

донесуваат во ЛУБ „ Благој Јанков Мучето 
„ Струмица се објавуваат на огласна 
табла, а влегуваат во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето. 

 
 
 
VII – КЛАСИФИЦИРАНИ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ 
СО ОДБРАНАТА, ВОЕНА И ВОНРЕДНА 
СОСТОЈБА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ 

 
 

Класифицирани информации 
 

Член 36 
 

(1) Класифицирана информација е 
информација која се заштитува од 
неовластен пристап или употреба и која се 
определува со степен на класификација 
согласно со закон. 

 
(2) За класифицирани информации 

се сметаат документи и податоци кои: 
- надлежен орган ги прогласил 

за класифицирана 
информација; 

- како доверливи надлежен 
орган и ги соопштил на 
Библиотеката ; 

- во врска со одбраната се 
означени како класифицирани 
информации; 
 

(3) Класифицирана информација 
претставуваат и документи кои се 
определени со прописите, а кои Управниот 
одбор ги прогласил за класифицирана 
информација. 

(4) Документите и податоците што 
се сметаат за класифицирана 
информација се должни да ги чуваат сите 
работници на Библиотеката , додека се во 
работен однос, и по престанувањето на 
работниот однос во рок од три години. 

(5) Документите и податоците што 
претставуваат класифицирана 
информација не можат да се даваат на 
увид без одобрение на директорот на 
Библиотеката. 

 
 

Член 37 
 

(1) Класификацијата на 
информациите се врши според нивната 
содржина од овластено лице, согласно 
законските прописи. 

(2) Информациите кои не се 
наменети за јавна употреба, а со чие 
откривање би се намалила ефикасноста 
на работењето на Библиотеката добиваат 
ознака „за ограничена употреба“. 

 
Член 38 

 
(1) Критериумите, мерките и 

активностите за заштита и користење на 
класифицираните информации се 
определени согласно закон и Планот за 
заштита на класифицираните информации 
за вонредни состојби. 

(2) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“  
Струмица е должна да создаде услови 
неопходни за заштита на класифицирани 
информации и да преземе мерки за 
елиминирање на негативните последици, 
ако дојде до откривање на 
класифицираните информации. 

(3) За ефикасно и координирано 
извршување на правата и обврските кои 
се однесуваат на класифицираните 
информации во Библиотеката , се 
определуваат овластени лица кои треба 
да поседуваат безбедносен сертификат, 
кој им се издава за соодветен степен на 
класифицирана информација, согласно 
принципот „потребно е да се знае“. 
(4) За давање на документи и податоци 
кои што се прогласени за класифицирани 
информации на трети лица, се води 
посебна евиденција, во која се 
евидентираат: името и презимето на 
лицето и називот на органот на кои им се 
соопштени податоците, односно им се 
дадени документите, видот на податоците, 
формата во која се соопштени и за каква 
цел и по чие барање се дадени. 

(5) Евиденцијата од став (1) на овој 
член се смета доверлива и се чува на 
посебно безбедно место, во просториите 
на Библиотеката . 
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Прашања поврзани со 

одбраната 
 
 

Член 39 
 
 

(1) Класифицирана информација 
претставуваат податоците во документите 
од значење на одбраната. 

(2) На документите кои 
претставуваат класифицирана 
информација, во зависност од нивното 
значење, во горниот десен агол им се 
става зборот „ОДБРАНА“, а под него им се 
одредува еден од следните три степени на 
тајност: „строго доверливо“ „доверливо“ 
или „интерно“. 

 
Член 40 

 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 

Струмица изготвува документи, се 
организира и спроведува подготовки за 
одбрана, заштита, спасување и 
управување со кризи. 

 
Член 41 

 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“  

Струмица во соработка со Министерството 
за култура и Локалната самоуправа, го 
врши финансирањето на подготовките за 
одбрана, заштита, спасување и 
управување со кризи. 

 
Член 42 

 
По барање на Министертвото за 

одбрана на Република Македонија, 
Библиотеката е должна да врши услуги 
кои се од посебно значење на одбраната. 

 
 
Воена и вонредна состојба 

 
 

Член 41 
 

(1) Во воена или вонредна 
состојба, ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица презема мерки за заштита и 
спасување на вработените и корисниците 
на услуги, кои ќе се затекнат во 
просториите на установата и нејзините 
објекти, како и спроведување на посебни 
мерки за заштита на материјалните добра 
и документите, материјалите и податоците 
кои претставуваат класифицирана 
информација и друга тајна. 

(2) Вработените се должни во 
случај на воени конфликти или во случај 
на вонредна состојба заради природни 
непогоди и други несреќи, да се грижат за 
имотот на Библиотеката. Задачите и 
обврските на вработените во вакви услови 
се определени согласно законот. 

 
Член 42 

 
Во делот на одбраната во ЛУБ 

„Благој Јанков Мучето“ Струмица не се 
изготвуваат посебни општи акти, а 
директно се применуваат законските и 
подзаконските прописи. 

 
 
Заштита и спасување и управување 
со кризи 

 
Член 43 

 
1. Во согласност со Законот за 

заштита и спасување и Законот за 
управување со кризи, 
Библиотеката презема 
подготвителни мерки и активности 
во случај на природни непогоди, 
несреќи и други кризни ситуации за 
заштита на лицата и 
материјалните добра од членот 40 
на овој статут. 

2. Библиотеката изработува Процена 
за загрозеност од природни и 
други несреќи и непогоди во 
согласност со законите. 

3. Библиотеката формира своја 
единица за заштита и спасување 
во согласност со Законот за 
управување со кризи и Законот за 
заштита и спасување, која 
учествува во обука, вежбовни и 
други активности за заштита и 
спасување и реагирање во услови 
на криза. 

4. Единицата од ставот (3) на овој 
член се подготвува и се 
употребува во согласност со 
законите, уредбите од Владата на 
РМ и посебни прописи. 

5. За остварување на заштитата и 
спасувањето и управувањето со 
кризи се изготвуваат посебни 
планови. 
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Заштита на лични податоци 
 

Член 44 
 

(1) При извршувањето на 
работните обврски, ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица има потреба од 
користење на личните податоци за 
вработените во Библиотеката и 
посетителите на Библиотеката кои се 
користат согласно прописите за заштита 
на личните податоци. 

(2) Личните податоци за 
вработените во ЛУБ „ Благој Јанков 
Мучето „ Струмица се собираат, 
обработуваат и доставуваат на трети лица 
согласно со закон, заради остварување на 
правата и обврските од работниот однос 
или во врска со работниот однос. 

(3) Личните податоци за 
надворешните лица во Библиотеката се 
собираат, обработуваат, употребуваат и 
по потреба доставуваат до надлежни 
органи, со цел за заштита на сопственоста 
на имотот, културното наследство и 
другите материјални вредности кои се 
наоѓаат во Библиотеката. 

 
 

Член 45 
 

Личните податоци за вработените 
во ЛУБ „Благој Јанков Мучето“  Струмица 
и надворешните лица, може да ги собира, 
обработува, употребува и доставува на 
трети лица, само директорот на 
Библиотеката и од него овластени лица. 

 
 

 
Член 46 

 
Заштитата на личните податоци се 

врши согласно со законските и 
подзаконските прописи и општите акти на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица . 

 
 
VIII - ЕВИДЕНЦИЈА  
 
 

Член 47 
 

(1) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица е должна да води: влезна книга, 
книга за инвентар, картотека, излезна 
книга. 

(2) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица води и друг вид евиденција и 
документација на библиотечниот 
материјал и библиотечните предмети, во 

согласност со законските прописи, овој 
статут и актите на библиотеката. 

(3) Библиотеката води и 
електронска евиденција со посебна 
програма во согласност со одредбите од 
Уредбата за канцелариско и архивско 
работење. 
 

 
 
IX – ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 
Извори на средства 
 
 

Член 48 
 

(1) Средствата за работа на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица се 
обезбедуваат од: 

 
 Буџетот на Република Македонија, 

на начин и во постапка утврдени 
со Законот за културата и 
прописите за буџетско 
финасирање; 

 Сопствени приходи од вршење 
услуги од нејзина надлежност; 

 Приходи од закупнини 

 Донации на меѓународни 
организации или други домашни и 
странски правни и физички лица и 

 Спонзорства, подароци, 
завештанија и други извори 
утврдени со закон.  

(2) Сопствените приходи во смисла на 
став (1) алинеја 2 на овој член се 
обезбедуваат од: 

 
- уписнина и 
- договорни активности 
 
(3) Висината на цената на услугите 

во смисла на став (2) на овој член ги 
утврдува Управниот одбор на 
Библиотеката со одлука, со која се 
определува видот на услугата и 
надоместокот за нејзино извршување 
(ценовник). 
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X – ИНФОРМИРАЊЕ 
 

Известување на вработените 
 
 

Член 49 
 

(1) Известувањето на вработените 
во ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица 
се врши на начин достапен на секој 
работник. 

(2) Известувањето во смисла на 
став (1) на овој член се врши преку 
огласна табла и непосредно од страна на 
вработените во Библиотеката. 

(3) На огласна табла се објавуваат 
општите акти на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица, поединечните акти на 
Управниот одбор и на директорот , 
соопштенија и други пишани акти. 

(4) Директорот е должен редовно 
да ги информира вработените за 
работењето на библиотеката и 
постигнатите резултати, за актуелните 
состојби и отворените прашања, 
претстојните активности и слично, што се 
од интерес на вработените 

(5) На барање, секој вработен 
може да оствари увид во службената 
документација со одобрение на 
директорот на Библиотеката со исклучок 
на документите што претставуваат 
класифицирани информации, заштитени 
лични податоци или се означени со друг 
вид и степен на тајност согласно со закон. 

 
 
Известување на јавноста 
 
 

Член 50 
 

(1) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица ја известува јавноста за своето 
работење преку средствата за јавно 
информирање и во согласност со 
прописите за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 

(2) Известувањето во смисла на 
став (1) на овој член се врши преку 
посебни соопштенија, платени огласи, 
написи, разговори, учество во специјални 
емисии на електронските медиуми и 
слично. 

(3) Известувањето на јавноста се 
врши и преку една или повеќе интернет 
страници на установата. 

(4) Одговорно лице за давање 
информации на јавноста е директорот на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“  Струмица или 
лицето што тој ќе го овласти согласност со 

прописите за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 

 
 
XI - ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
 
 
Работно време 
 
 

Член 51 
 

(1) Работното време на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“  Струмица го 
определува Управниот Одбор на 
Библиотеката со одлука, доколку со закон 
не е поинаку определено. 

(2) Во оправдани случаи, по 
потреба, Управниот Одбор на 
Библиотеката може со одлука да 
определи поинакво работно време за 
одделни објекти, проекти, програми, акции 
или други активности, различно од 
работното време определено во смисла 
на став (1) на овој член.  

 
 
Штрајк 

 
Член 52 

 
Неопходното ниво на процесот на 

работа во услови на штрајк се утврдува со 
одлука на Управниот одбор на 
Библиотеката, во согласност со закон и 
колективен договор. 

 
 
 
Имот на установата 
 

Член 53 
 

(1) ЛУБ „Благој Јанков Мучето“  
Струмица има на користење/владение 
недвижен имот кој е во сопственост на 
општина Струмица и тоа: 

- Локална установа библиотека 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, Одлука 
за превземање на основачките права и 
утвдрување на општинските установи бр. 
07-135/1 од 30.01.2003 година, 608 м2, 
улица Благој Мучето бр.26, бр. На Имотен 
лист 50817 од 06.04.2015 година, број на 
Катастарска парцела 1653.  

(2) За движниот и недвижниот имот 
на Библиотеката се води книговодствена 
евиденција и истито се користи во 
согласност со прописите за располагање и 
користење со ствари во државна 
сопственост. 
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XII - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

ОДРЕДБИ 
 
 
 
Усогласување на работата 
 

 
Член 54 

 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 

Струмица ќе ја усогласи својата работа со 
одредбите на овој Статут во рок од еден 
месец од неговото влегување во сила. 

 
 

Донесување на општите акти 
 

 
Член 55 

 
(1) Правилникот за организација на 

работата и Правилникот за 
систематизација на работните места, 
усогласени со овој Статут, ќе се донесат 
во рок од еден месец од влегувањето во 
сила на овој Статут. 

(2) Другите општи акти од член 29 
став (2) и став (3) на овој Статут ќе се 
донесат во рок од три месеци од 
влегувањето во сила на овој Статут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Престанување на постојниот 
статут 
 
 

Член 56 
 

Со влегувањето во сила на овој 
Статут престанува да важи Статутот на 
ЛУБ „ Благој Јанков Мучето“  бр. 01-13/1 
од 02.02.2006 година.  

 
 

Влегување во сила на овој 
Статут 
 

Член 57 
 

Овој статут влегува во сила осмиот 
ден од денот на  донесувањето,  а ќе се 
применува по добивањето согласност од 
Советот на Општина Струмица. 
 
 
  Бр.02-117/4           Управен одбор  
 17.08. 2015 г.          Претседател, 
 Струмица      Ана Витанова Рингачева с.р.  
 

 

192. 

Врз основа на член 27 став  3  од Закон 
за библиотеките ( „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 66/2004, 
89/2008, 116/2010, 51/2011 и 88/2015), 
член 31 став 2 точка 14 од Статутот  на 
Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица,  и Правилникот 
за користење  и чување на библиотечниот 
материјал,  Управниот одбор на 
Библиотеката на седницата одржана на 
ден 17.08. 2015 година донесе  

 
 

Ценовник  
 на  услугите кон корисниците на ЛУБ „ Благој Јанков Мучето“ Струмица 

 
 

 
1. 

 
 

Членска карта 
 

Износ 

- Годишна за возрасни (од датумот на зачленување 250 денари 
- Годишна за деца(од датумот на зачленување 200 денари 
- Семеен пакет (за две лица)                                            350 денари 
- Семеен пакет(за повеќе од две лица)                         400 денари 
- Доплата за семеен пакет над 3 лица                 50 денари 
- Група ученици од исти клас  

(за повеќе од 10 лица) 
 

100 ден/лице 
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- 

 
 
Деца од предшколска возраст   

 
Бесплатно 

(задолжителна 
амортизација  од 5 

денари) 
 

 
 

- 

 
 
Лица со посебни потреби 

 
Бесплатно 

(задолжителна 
амортизација  од 5 

денари) 
 

 
- 

 
Лица приматели на социјална помош  со доставен 
документ од Центарот за социјални работи  
 

 
Бесплатно 

(задолжителна 
амортизација  од 5 

денари ) 
 

 
 
2. 

 
 
Користење на печатен  библиотечен материјал  

 
 

5 ден. /примерок 

 
3. 

 
Задоцнина  

 
5 денари на ден 

 
4. Известување за задоцнина  

 

- Прво-20 дена по истечениот рок 30 денари 
- Второ-40 дена по истечениот рок 60 денари 
- Трето-60 дена по истечениот рок 120 денари 
- Четврто-100 дена по истечениот рок 200 денари 

 
 
5. Резервација на книга     

 
 

5 денари 
/примерок 

 
 
6. Фотокопирање (најмногу до 100 страни 

 

- А4 еднострано   3 денари 
- А4 двострано      5 денари 
- А3  еднострано    6 денари 
- А3 двострано       10 денари 

 
 
7. Печатење 

 

- црно бело       10 денари/ страна 
- во боја             20 денари/ страна 

 
8. Скенирање  

 

- документ 30 денари/ страна 
- Слика  30 денари/ страна 

 
 
9. 

 
Интернет услуги  

 

- За членови  20 денари/час 
 
- 

 
За незачленети 

 
30 денари/час 
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10. Помош при користење на услуги 

 

 -  До 30 мин. 30 денари 
- Печатење материјал од Службен весник 50 ден/страна 

 
 
11. Изнајмување  

 

 
- 

 
ЛЦД проектор 

2000 денари + 
(400 денари 
/половина 

дневница 500 
денари) 

 
-  Платно  2000 денари 

(2-4 часа) 
 
- 

 
Простор  

 
3000 денари 
(над 4 часа) 

 
12. Организација на настани   

 
500 -1000 денари 

 
13. Изнајмување на некнижен материјал 

 

 
- 

 
ЦД, ДВД 

 
20 ден. /примерок 

на ден 
 

-  Играчка  50 ден./примерок 
на ден 

 
 

 
Овој Ценовник влегува во сила осмиот ден од денот на  донесувањето, а ќе се 

применува по добивањето согласност од Советот на општина Струмица. 
 
 
 
          Бр.02-117/6                                                                  Управен одбор  
          17.08. 2015 г.                                                                  Претседател, 
          С т р у м и ц а                                                      Ана Витанова  Рингачева с.р. 
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________________________________ 
 


