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Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

расходување на основни средства и ситен 
инвентар сопственост на Општина 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за отпис и 
расходување на основни средства и ситен 
инвентар сопственост на Општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.08.2016 година. 
 
Бр.09-5916/2            Општина Струмица 
26.08.2016 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 
 

………………………. 
 

 161. 
 
 Врз основа на член 34 од 
Правилникот за сметководство за 
буџетите ибуџетските корисници  
(„Службен весник на Република 
Mакедонија” бр. 28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 
101/13) 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 26.08.2016 година, 
донесе 

 
 
 

 
 
 
 
 

О д л у к а 
за отпис и расходување на основни 

средства и ситен инвентар сопственост 
на Општина Струмица 

 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се врши отпис на 
основните средства и ситен инвентар 
сопственост на Општина Струмица. 
 

Член 2 
 

 Отписот и расходувањето на 
основните средства и ситен инвентар се 
врши на предлог на Комисијата за вршење 
на попис на основните средства и ситен 
инвентар за 2015 година, поради нивна 
дотраеност или неупотребливост. 
 

Член 3 
 

 Бројот и видот на отпишаните и 
расходуваните основни средства и ситен 
инвентар се утврдува по спецификација, 
која е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 4 
 

 Отпишувањето и расходувањето 
на основните средства и ситниот инвентар 
ќе го врши Комисијата за вршење на отпис 
на основните средства и ситен инвентар 
сопственост на Општина Струмица,  
формирана од Градоначалникот на 
општина Струмица. 
 

 
 
 
 
 



 
26.08.2016 год.             бр. 11         Службен гласник на општина Струмица        стр. 3 

Член 5 
 

 Комисијата за вршење на отпис на 
основните средства и ситен инвентар 
сопственост на Општина Струмица, ќе 
врши увид во фактичката состојба на 
основните средства и ситниот инвентар 
кои се предлагаат за отпишување и 
расходување. 
 
 Комисијата ќе утврди како да се 
постапи понатаму со отпишаните и 
расходуваните основни средства и ситен 
инвентар (дали истите да се отуѓат по пат 
на продажба, се употребат за друга 
намена за потребите на Општината или се 
уништат и исфрлат во отпад). 
 
 За својата работа Комисијата е 
должна да состави записник и истиот да го 
достави до Градоначалникот на општина 
Струмица. 
 

Член 6 
 

 Донесувањето на оваа Одлука ќе 
значи: 
 - право на евидентирање на 
паричната вредност, која би се стекнала 
со евентуална продажба на некои основни 
средства и ситен инвентар и на основните 
средства и ситен инвентар што Општината 
ќе ги употребува за друга намена за свои 
потреби, во Буџетот на општина 
Струмица; и 
 
 - право на отпишување на 
утврдената вредност, на основните 
средства кои ќе се уништат или исфрлат 
во отпад, од Буџетот на општина 
Струмица. 
 
 Право на евиденција и 
отпишување на паричната вредност ќе ја 
спроведе Секторот за финансиски 
прашања во Општина Струмица. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 7 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5916/1   Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 

отстапување основни средства на 
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица  

 
 

 Се објавува Одлуката за 
отстапување основни средства на ЈОУДГ 
„Детска Радост“ Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.08.2016 година. 
 
Бр.09-5917/2        Општина Струмица 
26.08.2016 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
 

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

 162. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самуоправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 година, 
донесе 
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О д л у к а 
за отстапување основни средства на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица  

 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука, Општина Струмица на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, без 
надомест и отстапува основни средства и тоа: 
 
 
Р. 
Бр. 

Инвентар
ен 

број 
Назив Дата на 

набавка 
Набавна 
вредност 

Исправка 
стара 

Исправка 
тековна 

Исправка 
вкупна 

1 01042 
Професионален 
шпорет ЕУрефи 
2016 – детска 
градинка 

15.03. 
2016 г. 187.601,00 6.253,368 15.632,342 7.816,71 

2 01043 
Професионална 
машина за 
садови Еурефи 
2016 

15.03. 
2016 г. 158.665,00 5.288,832 1.322,208 6.611,04 

Вкупно: 346.266,00 11.542,20 16.954,55 14.427,75 
 
 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5917/1 Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 

поставување спомен – обележје на 
загинатите пилоти од хеликоптерската 

единица на МВР 
 

 Се објавува Одлуката за 
поставување спомен – обележје на 
загинатите пилоти од хеликоптерската 
единица на МВР, донесена на седницата  
 

 
 
 
 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.08.2016 година. 
 
  Бр.09-5918/2       Општина Струмица 
  26.08.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 163. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самуоправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за поставување спомен – обележје на 
загинатите пилоти од хеликоптерската 

единица на МВР 
 

Член 1 
 

 Се одобрува изработка и 
поставување на спомен – обележје на 
загинатите пилоти од хеликоптерската 
единица на МВР по идејно решение на 
скулпторот Горан Ѓорев, учесник на 
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Меѓународната струмичка ликовна 
колонија. 
 

Член 2 
 

 Средствата за изработка и 
поставување на спомен – обележјето на 
загинатите пилоти од хеликоптерската 
единица на МВР, ќе се обезбедат од 
Буџетот на општина Струмица за 2016 
година.  
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 

 
Бр.08-5918/1 Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 на КП бр. 1064 КО Банско 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко – планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 
1064 КО Банско, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.08.2016 година. 
 
 
  Бр.09-5919/2       Општина Струмица 
  26.08.2016 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

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

  

164. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 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 на КП 

бр. 1064 КО Банско 
 
 

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, помошен објект 
(откупен пункт), кој се наоѓа на КП бр. 1064 
КО Банско, во сопственост на  ДТПУ „МТ 
Центар“ дооел с. Банско.  
 Согласно Урбанистички план за 
село Банско, објектот на КП бр. 1064 КО 
Банско, се наоѓа во зона покрај заштитно 
зеленило, а во траса на речно корито, 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.08-5919/1 Совет на општина Струмица 
26.08.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

................................................. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко – 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 7902 КО 
Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко – планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7902 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.08.2016 година. 
 
 
  Бр.09-5920/2    Општина Струмица 
 26.08.2016 год.    Градоначалник, 
 С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 

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

165. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 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. 7902 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на  КП 
бр. 7902 КО Струмица, во сопственост на 
лицето Тимо Митев од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 7902 КО 
Струмица, согласно Генералниот 
урбанистички план на град Струмица, се 
наоѓа надвор од 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.08-5920/1  Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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. 1169/2 КО 
Градско Балдовци 

 
 

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



 
26.08.2016 год.             бр. 11         Службен гласник на општина Струмица        стр. 7 

1169/2 КО Градско Балдовци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.08.2016 година. 
 
 
 Бр.09-5921/2          Општина Струмица 
 26.08.2016 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 166. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 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. 1169/2 КО 

Градско Балдовци 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на  КП 
бр. 1169/2 КО Градско Балдовци, во 
сопственост на лицето Маринчо Чочков од 
с. Чанаклија. 
  Објектот на КП бр. 1169/2 КО 
Градско Балдовци, согласно УПС Градско 
Балдовци, се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на Маринчо 
Чочков од с. Чанаклија. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5921/1   Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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. 3095 КО 
Дабиља 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
3095 КО Дабиља, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.08.2016 година. 
 
   Бр.09-5922/2         Општина Струмица 
   26.08.2016 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 167. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
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Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 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. 3095 КО 

Дабиља 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, помошен објект, кој се наоѓа на  КП 
бр. 3095 КО Дабиља, во сопственост на 
лицето Ицо Караманов од с. Дабиља. 
  Објектот на КП бр. 3095 КО 
Дабиља, согласно УПНМ Дабиља, се 
наоѓа надвор од градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на Никола Бончев и 
Ицо Караманов. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5922/1  Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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. 7953/2 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 

урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7953/2 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.08.2016 година. 
 
  Бр.09-5923/2      Општина Струмица 
  26.08.2016 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

 168. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 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. 7953/2 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, викенд куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
7953/2 КО Струмица, во сопственост на 
лицето Добринка Василева од Струмица. 
 
  Објектот на КП бр. 7953/2 КО 
Струмица, согласно Генералниот 
урбанистички план на град Струмица, се 
наоѓа надвор од градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија. 
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5923/1  Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2016 година 
 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2016 година, 
донесена на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 26.08.2016 
година. 
 
  Бр.09-5924/2       Општина Струмица 
  26.08.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

................................. 
 
 169. 
 
 Врз основа на член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Струмица за 
2016 година 

 
 

1. Во Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2016 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 15/15, 2/16, 3/16, 7/16, 8/16 и 9/16), се 
врши следното дополнување: 

 
 
 
Во глава 
 

 II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден 
број 30 се додава:  
 

 
Р.б. Објект Износ денари 

31 

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за 
дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град 
Струмица) со плански опфат во следните граници: 
- Од север со осовина на ул.„24-ти Октомври“; 
- Од исток со осовина на ул.„Жртви на фашизмот“; 
- Од југ со осовина на ул.„Васил Сурчев“; и 
- Од запад со крак на ул.„24-ти Октомври“. 

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

 
Бр.08-5924/1 Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 Барањето за прифаќање на 
поголем број на деца од капацитетот на 

клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица  

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Барањето за прифаќање на 
поголем број на деца од капацитетот на 
клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.08.2016 година. 
 
 
  Бр.09-5925/2     Општина Струмица 
 26.08.2016 год.      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

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

170. 
 
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, 25/15, 
150/15, 192/15 и 27/16), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.08.2016 година, 
донесе 
 

 
 
 

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

прифаќање на поголем број на деца од 
капацитетот на клоновите во ЈОУДГ 

„Детска Радост“ Струмица  
 
1. Се дава согласност на 

Барањето за прифаќање на поголем број 
на деца од капацитетот на клоновите во 
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, број 03-
264/1 од 28.07.2016 година. 

 
2. Стручните органи во градинката, 

при прифаќањето на поголем број деца во 
одделни клонови и воспитно - згрижувачки 
групи на деца, да водат сметка, со 
зголемениот опфат на деца, да не се 
нарушат општите стандарди и нормативи 
за згрижување на децата во детските 
градинки пропишани со  Законот за 
заштита на децата и правилниците за 
стандардите и нормативите  за вршење на 
дејноста во детските градинки. 

 
3. Да се упати барање до 

Министерството за труд и социјална 
политика, во буџетот за наредната 2017 
година да се предвидат средства и да се 
преземат активности за доградба на 
постојните клонови на детската градинка и 
да се изгради нова детска градинка во 
Струмица. 

 
 4. Овој Заклучок влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5925/1   Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 

првото полугодие од I – VI месец од 2016 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 
првото полугодие од I – VI месец од 2016 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.08.2016 година. 
 
Бр.09-5926/2               Општина Струмица 
26.08.2016 год.  Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

.................................... 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.08.2016 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ 
Струмица за првото полугодие од I – VI 

месец од 2016 година 
 
 

1. Се дава согласност на 
Извештајот за работењето на ЈПЕД 
„Струмица - Гас“ Струмица за првото 
полугодие од I – VI месец од 2016 година, 
усвоен од Управниот одбор со Одлука број 
02-256/3 од 19.08.2016 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5926/1 Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 Ценовникот за 
приклучување на корисници на 

дистрибутивната гасоводна мрежа за 
период Август 2016 / Август 2017, на ЈПЕД 

„Струмица – Гас“ Струмица 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Ценовникот за 
приклучување на корисници на 
дистрибутивната гасоводна мрежа за 
период Август 2016 / Август 2017, на ЈПЕД 
„Струмица – Гас“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.08.2016 година. 
 
 
     Бр.09-5927/2       Општина Струмица 
     26.08.2016 год.     Градоначалник, 
     С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 

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

172. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.08.2016 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Ценовникот за 
приклучување на корисници на 

дистрибутивната гасоводна мрежа за 
период Август 2016 / Август 2017, на 

ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица 
 
 1. Се дава согласност на 
Ценовникот  за приклучување на 
корисници на дистрибутивната гасоводна  
мрежа за период Август 2016 / Август 
2017, на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица, 
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усвоен од Управниот одбор со Одлука број 
02-256/4 од 19.08.2016 година. 

 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
 
Бр.08-5927/1 Совет на општина Струмица 
26.08.2016 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 2016 
година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за вториот квартал од 2016 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.08.2016 година. 
 
Бр.09-5928/2         Општина Струмица 
26.08.2016 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

173. 
 

 Врз основа на член 32 од Законот 
за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) 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 26.08.2016 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 2016 

година 
 
 
 1.Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
општина Струмица за вториот квартал од 
2016 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.08-5928/1   Совет на општина Струмица 
26.08.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов  с.р. 
 
 
 
 

 
 

 174. 
 

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за 
вториот квартал од 2016 година 
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	С о д р ж и н а
	С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р.
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	С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р.
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