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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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Буџетскиот календар за 
подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Струмица за 2018 година 
 

 Се објавува Буџетскиот календар 
за подготовка и донесување на Буџетот на 
општина Струмица за 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2596/2      Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
  Костадин Костадинов с.р. 

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

 
  
 
 

47. 
 
 Врз основа на член 27 став 4 и 5 
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 27.04.2017 година, 
донесе 
 

 
 Б у џ е т с к и  к а л е н д а р 

за подготовка и донесување на Буџетот 
на општина Струмица  

за 2018 година 
 

1. Со Буџетскиот календар за 
подготовка и донесување на Буџетот на 
општина Струмица за 2018 година, се 
утврдуваат следните рокови и активности: 

 

Можен 
датум 

Б у џ е т с к и     а к т и в н о с т и Одговорност 

Април-мај 
2017 

Советот на општината донесува Буџетски 
календар 

Совет на општина 
Струмица 

Мај-јуни 
2017 

Совет на општината усвојува развојни 
документи 

Совет на општина 
Струмица 

 
 

1-30 
09/2017 

Министерот за финансии подготвува буџетски 
циркулар во кој се содржани главните насоки за 
изготвување на Предлог-буџетите за наредната 
година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, 
којим го доставува на општината 

Чл.21 од Законот на 
буџетите (“Сл.весник 
на РМ’ бр.61/04); 
чл.27 ст.1 и 2 од 
Законот за 
финансирање на 
ЕЛС (“Сл.весник на 
РМ” бр.61/04) 

 
05/10/ 
2017 

Градоначалникот и Секторот за финансиски 
прашања се состануваат за да ги одредат 
приоритетите и одредбите на буџетот за 
наредната година имајќи ги во предвид добиените 
барања и иницијативи од граѓаните, НВО, 
институции од областа на културата и спортот и 
други 

Градоначалникот,  
Секторот за финан- 
сиски  прашања 

 
 

10/10/ 
2017 

Буџетските информации со формуларите за 
буџетските побарувања со упатства се 
доставуваат до другите сектори и сите 
општински буџетски корисници заедно со писмото 
од Градоначалникто за зацртаните одредби 

 
Сектор за 
финансиски                              
прашања 
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 2. Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
  Бр. 08-2596/1                  Совет на општина Струмица 
  28.04.2017 год.                 Претседател, 
 С т р у м и ц а             Јосиф Христов с,р, 
 

………………………… 
 
 

 
 
 
 

20/10/ 
2017 

Градоначалникот подготвува предлог план на 
програми за развој усогласен со насоките од 
Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го 
доставува на одобрување до Советот 

Градоначалник 

 
25/10/ 
2017 

Проценката на трошоците и изготвените 
програмски активности за наредната бу- 
џетска година се враќаат во Секторот за 
финансиски  прашања од останатите сек- 
тори и општинските буџетски корисници 

 
Ракоодители на сек- 
тори Буџетски ко- 
рисници 

 
30/10/ 
2017 

1. Се собираат буџетските барања од 
граѓаните на собири на МЗ и други 
организирани форми на консултации со 
сите учесници во буџетскиот 
процес(НВО,спорт, култура и др.) 

2. Барањата се анализират усогла-суваат 
в. Се изготвува билансот на приходи 
г. Се изготвува билансот на расходи 

 
Сектор за 
финансиски 
прашања 
  

15/11/ 
2017 

Советот  го одобрува предлогот на планот на 
програмите за развој  и тој станува составен дел 
на Предлог-буџетот 

Совет на општина 
 
 

 
Ноември 

2017 

Градоначалникот ги разгледува и одобру- 
ва предложените предлог-буџетски пре- 
сметки и го одобрува Предлог-буџетот 
подготвен од Секторот за финансиски прашања  
 

 
 
Градоначалник 

 
 

Ноември 
2017 

а. Предлог-буџетот се доставува до Со- 
    ветот на општината 
 б. Се одобрува содржината на Предлог- 
     буџетот и се дава на достапност на  
     јавноста; и 
 в. Се одржуваат јавни расправи, јавни 
тибини,анкети,предлози на граѓани и форуми на 
заедници 

 
 
Градоначалник 

Декември 
2017 

До Советот се доставува конечен Пред- 
лог- буџет од страна на градоначалникот 

Градоначалник 

Декември 
2017 

Се води расправа во телата на Советот на 
општината 

Комисија за буџет и 
финансии 

 
 

Декември 
2017 

1.Седница на Советот на општината за  
    донесување на Буџетот за наредната година 
2.Доколку Советот не го усвои Предлог- 
   буџетот се донесува Одлука за времено 
   финансирање согласно чл.28 ст.2 од 
   Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл. 
   весник на РМ”бр.61/04) 

 
 
Совет на општина 
Струмица 
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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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

на зоните и движење на пазарната 
вредност на градежно и земјоделско 
земјиште на подрачјето на Општина 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на зоните и движење на 
пазарната вредност на градежно и 
земјоделско земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2632/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
     Костадин Костадинов с.р. 

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

 48. 
 Врз основа на член 5 став 4 од 
Законот за даноците на имот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 
188/13, 154/15, 192/15 и 23/16), член 16 од 
Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижен имот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
54/12, 17/13, 21/13 и 142/14) 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 27.04.2017 година, донесе 

 
О д л у к а 

 за утврдување на зоните и движење на 
пазарната вредност на градежно и 

земјоделско земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица  

 
 

Член 1 
 Пазарната вредност според зоните 
на подрачјето на Општина Струмица се 
утврдува со пресметковните бодови по м² 
функционална површина која се додава на 
утврдената градежна вредност намалена 
за амортизацијата и тоа за: 

 
Опис Бод 

   
10 Десетта зона 150 
10,1 Подзона 140 
10,2 Подзона 135 
10,3 Подзона 130 
10,4 Подзона 125 
11 Единаесетта зона 120 
11,1 Подзона 115 
11,2 Подзона 110 
11,3 Подзона 105 
12 Дванаесетта зона 100 
12,1 Подзона 95 
12,2 Подзона 90 
12,3 Подзона 85 
13 Тринаесетта зона 80 
13,1 Подзона 70 
13,2 Подзона 65 
13,3 Подзона 60 
14 Четиринаесетта зона 50 
14,1 Подзона 45 
15 Петнаесетта зона 40 
15,1 Подзона 35 
16 Шеснаесетта зона 30 
16,1 Подзона 25 
16,2 Подзона 20 
17 Седумнаесетта зона 15 
17,1 Подзона 10 
18 Осумнаесетта зона 5 
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Член 2 

 Графички приказ на зоните на подрачјето на општина Струмица е составен дел на 
оваа Одлука. 

Член 3 
 Се утврдува пазарната вредност на градежното и земјоделското земјиште по групи 
за К.О.  на подрачјето на Општина Струмица и тоа: 
 

1. К.О СТРУМИЦА 
-    станбени  објекти ...............................................   100,оо – 150,оо бода 
- градежно земјиште ...........................................    10,оо –  100,оо бода 
- земјоделско земјиште .......................................... 1,оо –    10,оо бода  
- дворно место.................... ...................................  25,оо – 40,оо бода 
 
2. К.О ДАБИЉА 
-    станбени  објекти ...............................................   50,оо –   100,оо бода 
- градежно земјиште .............................................. 10,оо –   20,оо бода 
- земјоделско земјиште .......................................... 1,оо –   10,оо бода  
- дворно место.................... .....................................10,оо – 15,оо бода 
 
3. К.О БАНИЦА 
-    станбени  објекти ...............................................    50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште ..............................................  5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .......................................... 1,оо  –    5,оо бода  
- дворно место.................... ..................................... 5,оо –   10,оо бода 
 
4. К.О ВОДОЧА 
-    станбени  објекти ................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште ...................................................5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .............................................. 1,оо –    5,оо бода  
- дворно место.................... ........................................5,оо – 10,оо бода 
 
5. К.О ВЕЉУСА 
-    станбени  објекти .................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште ..................................................5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште ............................................ 1,оо –    5,оо бода  
- дворно место.................... ......................................5,оо – 10,оо бода 
. 
6. К.О ДОБРЕЈЦИ 
-    станбени  објекти ..................................................   50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште ................................................ 20,оо –   50,оо бода 
- земјоделско земјиште ............................................ 1,оо –    10,оо бода  
- дворно место.................... ......................................1,оо – 10,оо бода 
 
7. К.О ПРОСЕНИКОВО 
-    станбени  објекти ..................................................   50,оо –  100,оо бода 
- градежно земјиште ................................................. 10,оо –  20,оо бода 
- земјоделско земјиште .............................................. 1,оо –    5,оо бода  
- дворно место.................... ........................................5,оо –    10,оо бода 
 
8. К.О ГРАДСКО БАЛДОВЦИ 
-    станбени  објекти ...................................................   50,оо –  100,оо бода 
- градежно земјиште ................................................. 10,оо –   20,оо бода 
- земјоделско земјиште ............................................. 1,оо –     5,оо бода  
- дворно место.................... .......................................5,оо –    10,оо бода 
 
9. К.О КУКЛИШ 
-    станбени  објекти .................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште .................................................10,оо –   25,оо бода 
- земјоделско земјиште ............................................. 1,оо –  10,оо бода  
- дворно место.................... ........................................5,оо –  10,оо бода 
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10. К.О КОСТУРИНО 
-    станбени  објекти ...................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште .....................................................5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .................................................1,оо –    5,оо бода  
- дворно место.................... ..........................................5,оо –  10,оо бода 
 
11. К.О РАБОРЦИ 
-    станбени  објекти ......................................................10,оо –   50,оо бода 
- градежно земјиште ....................................................5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .............................................  0,5 –    1,оо бода  
- дворно место.................... .......................................2,оо –     5,оо бода 
 
12. К.О ПОПЧЕВО, БЕЛОТИНО И РИЧ 
-    станбени  објекти .................................................... 10,оо –   50,оо бода 
- градежно земјиште ............................................... .. 5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште ...........................................    0,5   –     1,оо бода  
- дворно место.................... ........................................2,оо  –    5,оо бода 
 
13. К.О ТРИ ВОДИ 
-    станбени  објекти .................................................... 10,оо –   50,оо бода 
- градежно земјиште .................................................  5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .............................................  0,5    –    1,оо бода  
- дворно место.................... ....................................... .2,оо  –    5,оо бода 
 
14. К.О ДОРЛОМБОС, ЗЛЕШЕВО, МЕМЕШЛИ, ОРМАНЛИ И ЧЕПЕЛИ 
-    станбени  објекти ........................................       ....... 10,оо – 50,оо бода 
- градежно земјиште ........................................ ........... 1,оо –   5,оо бода 
- земјоделско земјиште ................................................ 0,5  –    1,оо бода  
- дворно место.................... .........................................2,оо  –  5,оо бода 
 
15. К.О СВИДОВИЦА 
-    станбени  објекти ....................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште ..................................................... 5,оо  –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште ................................................. 0,5     –    1,оо бода  
-     дворно место.................... ........................................10,оо  –   20,оо бода 
 
16. К.О САЧЕВО 
-    станбени  објекти ...................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште .................................................... 5,оо   –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште ............................................... 1,оо  –     2,оо бода  
-     дворно место.................... ......................................  5,оо   –  10,оо бода 
 
17. К.О МУРТИНО 
-    станбени  објекти ..................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште ................................................... 5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .............................................. 1,оо  –    5,оо бода  
-     дворно место.................... .....................................   5,оо – 10,оо бода 
 
18. К.О БАНСКО 
-    станбени  објекти .................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште .................................................. 5,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .............................................. 1,оо  – 5,оо бода  
-     дворно место.................... .....................................  .5,оо –  10,оо бода 
 
19. К.О ГАБРОВО 
-    станбени  објекти .................................................... 50,оо – 100,оо бода 
- градежно земјиште .................................................  3,оо –   10,оо бода 
- земјоделско земјиште .............................................. 0,5  –      3,оо бода  
-     дворно место.................... ........................................3,оо –    5,оо бода 
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Член 4 

 
 Вредноста на пресметковниот бод 
од член 2 и 3 на оваа одлука изнесува 
едно евро во денарска противвредност. 
 

Член 5 
 Највисока пазарна цена  на 
градежото земјиште  ќе се земе кога 
истата во центарот на населбата , допира 
до улица, односно пат, има изградена 
електрофикација, водовод и канализација  
или во блиска иднина ќе биде комунално 
уредена. За земјоделско земјиште ќе се 
земе и I и II класа култура, пристапност за 
машинска обработка и погоден пласман 
на производи. 
 

Член 6 
 

 Средна пазарна цена на градежно 
земјиште ќе се зема кога истата е во 
непосредна близина на населба, улица, 
односно пат или има електрификација, а 
нема водовод и канализација. За 
земјоделско земјиште ќе се земе кога 
истото  е од III, IV,V i VI класа и е 
непогодно за машинска обработка и 
комуникацијски неповрзани (нема пат). 

 
Член 7 

 
 Од утврдените минимални и 
максимални износи на пазарната вредност 
на овој преглед, по исклучок ќе се 
отстапува  од критериумите по член 4 
точка 3,4 и 5 кога ќе се утврди дека 
предметното земјиште е повеќе 
одалечено од комуникации и населби и во 
близина на пониска група на катастарска 
општина , па од тие причини и пазарната 
вредност е помала. 

 
Член 8 

 
 Кога ќе се утврди дека земјиштето 
е продадено по поголема цена од 
утврдената, минимална и максимална 
според член 4 од оваа Одлука  тогаш ќе се 
земе во предвид фактичката цена на 
„купопродажниот договор“. 

 
Член 9 

 
 При проценка на недвижности за 
утврдување на пазарната вредност 
присуство на странката е задолжително, 
за утврдување и изјаснување во врска со 
записникот. 

 
 

Член 10 
 

 Со донесувањето на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за 
утврдување на зоните и движење на 
пазарната вредност на градежно и 
земјоделско земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица, за утврдување на 
данокот на имот и данокот на промет на 
недвижности, наследство и подарок број 
07-725/1 од 10.02.2010 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 2/10).  
 

Член 11 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-2632/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
Акционен план за ставање под контрола 
на вектор – преносливите заболувања со 

примена на краткорочни и долгорочни 
мерки во Општина Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
донесување Акционен план за ставање 
под контрола на вектор – преносливите 
заболувања со примена на краткорочни и 
долгорочни мерки во Општина Струмица, 
донесенa на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
 
Бр.09-2597/2     Вршител на должност  
02.05.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

.......................................... 
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49. 
 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 27.04.2017 година, 
донесе 

О д л у к а 
за донесување Акционен план за 

ставање под контрола на вектор – 
преносливите заболувања со примена 
на краткорочни и долгорочни мерки во 

Општина Струмица 
 

Член 1 
 

 Се донесува Акциониот план за 
ставање под контрола на вектор – 
преносливите заболувања со примена на 
краткорочни и долгорочни мерки во 
Општина Струмица. 
 

Член 2 
 

 Составен дел на оваа Одлука е 
Акциониот план за ставање под контрола 
на вектор – преносливите заболувања со 
примена на краткорочни и долгорочни 
мерки во Општина Струмица, изработен 
од ЈЗУ Центар за јавно здравје – 
Струмица. 

 
Член 3 

 
 ЈЗУ Центар за јавно здравје - 
Струмица да спроведе постапка за 
утврдување на ефектите одделно од секое 
третирање и за тоа да го извести 
Градоначалникот и Советот на општина 
Струмица. 

 
Член 4 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-2597/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 
 

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

на Процената на загрозеност на 
подрачјето на Општина Струмица од сите 

ризици и опасности 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
ажурирање на Процената на загрозеност 
на подрачјето на Општина Струмица од 
сите ризици и опасности, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
 
Бр.09-2598/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов с.р. 

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

 50. 
 Врз основа на член 5 од Законот 
за управување со кризи  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 29/05, 
36/11, 41/14, 104/15 и 39/16) и  член 14 
став 1 од Уредбата за методологијата за 
изработка на процената на загрозеноста 
на безбедноста на Република Македонија 
од сите ризици и опасности, нејзината 
содржина и структура, начинот на чување 
и ажурирање, како и определувањето на 
субјектите во системот за управување со 
кризи на кои им се доставува целосна или 
извод од процената („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/11) 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 27.04.2017 година, 
донесе 

О д л у к а 
за ажурирање на Процената на 

загрозеност на подрачјето на Општина 
Струмица од сите ризици и опасности 

 
 

Член 1 
 

Да се ажурира Процената на 
загрозеност на подрачјето на Општина 
Струмица од сите ризици и опасности. 
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Член 2 

 Регионалниот центар за 
управување со кризи Струмица да ги 
координира активностите за ажурирање 
на Процената на загрозеност на 
подрачјето на Општина Струмица од сите 
ризици и опасности 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-2598/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 4982 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 4982 КО Струмица, 
донесенa на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2599/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов  с.р. 

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

 
 51. 

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 27.04.2017 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. 4982 КО Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште и 
вклопување на бесправниот објект, 
деловен објект, кој се наоѓа на КП бр. 4982 
КО Струмица, во сопственост на  Васил 
Митров.  
 Според ДУП за блок бр. 5, 
бесправниот објект на КП бр. 4982 КО 
Струмица, се наоѓа во градежна парцела 
со намена - домување во станбени куќи и 
дел во парцела со намена колективно 
домување со јавни установи, на земјиште 
со право на сопственост на повеке лица 
меѓу кои и лицето Васил Митров.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-2599/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 

на намената на градежно земјиште на КП 
бр. 7665/1, 7676/2, 7676/3 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 7665/1, 7676/2, 7676/3 
КО Струмица, донесенa на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2600/2    Вршител на должност  
02.05.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
   Костадин Костадинов с.р. 

.................................. 
 52. 

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 27.04.2017 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. 7665/1, 7676/2, 7676/3 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, кој се 
наоѓа на КП бр. 7665/1, 7676/2, 7676/3 КО 
Струмица, во сопственост на  Ѓорги 
Андоновски.  
 Според ДУП за блок бр.26, 
бесправниот објект на КП бр. 7665/1, 
7676/2, 7676/3 КО Струмица, се наоѓа во 
градежна парцела со намена -парковско 

зеленило, на земјиште сопственост на 
Република Македонија (КП бр. 7665/1), 
Нефтенов Петре и Нефтенов Игор (КП бр. 
7676/2) и Захова Ленка (КП бр. 7676/3).  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-2600/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 5513, 5512/1 КО Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 5513, 5512/1 КО 
Струмица, донесенa на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.04.2017 година. 
 
 
Бр.09-2601/2     Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
              Костадин Костадинов с.р. 

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

 53. 
 

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 
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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 27.04.2017 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. 5513, 5512/1 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, кој се 
наоѓа на КП бр. 5513, 5512/1 КО Струмица, 
во сопственост на  Асан Асанов.  
 Според ДУП за блок бр.8, 
бесправниот објект  на КП бр. 5513, 5512/1 
КО Струмица, се наоѓа во градежна 
парцела со намена - колективно 
домување и во инфраструктура, на 
земјиште со право на сопственост на 
Република Македонија.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-2601/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 3398/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 3398/1 КО Струмица, 
донесенa на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2602/2     Вршител на должност  
02.05.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

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

 54. 
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 27.04.2017 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. 3398/1 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, трафостаница, кој се 
наоѓа на КП бр. 3398/1 КО Струмица, во 
сопственост на ЕВН Македонија.  
  

Според ДУП за блок бр.10, 
бесправниот објект  на КП бр. 3398/1 КО 
Струмица, се наоѓа во градежна парцела 
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со намена - колективно домување, на 
земјиште со право на сопственост на адг 
Пелагонија.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-2602/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 563 КО 
Баница 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
563 КО Баница, донесенa на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2603/2     Вршител на должност  
02.05.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
     Костадин Костадинов с.р. 

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

 55. 
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 27.04.2017 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. 563 КО Баница 
 
 

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. 563 КО Баница, во 
сопственост на Алекса Стоименов. 
  Објектот на КП бр. 563 КО Баница, 
според УДНМ Баница, се наоѓа од 
планскиот опфат, на земјиште 
сопственост на Стоименов Алекса Боро. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-2603/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 7690/1 КО 

Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7690/1 КО Струмица, донесенa на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2604/2          Вршител на должност  
02.05.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
     Костадин Костадинов  с.р. 

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

 56. 
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 27.04.2017 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. 7690/1 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. 7690/1 КО Струмица, во 
сопственост на Аметов Демир Јаша. 
  Објектот на КП бр. 7690/1 КО 
Струмица, според ГУП на град Струмица. 
се наоѓа надвор од планскиот 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. 08-2604/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7898/1 КО Струмица, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2605/2   Вршител на должност  
02.05.2017 год.   ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                          Костадин Костадинов  с.р. 

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

 57. 
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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

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

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
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плански опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во 
сопственост на Панде Гунчев. 
  Објектот на КП бр. 7898/1 КО 
Струмица, според ГУП на град Струмица, 
се наоѓа надвор од планскиот 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. 08-2605/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 686, 693 КО 

Рич 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
686, 693 КО Рич, донесенa на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2606/2      Вршител на должност  
02.05.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
               Костадин Костадинов  с.р. 
 

............................................ 
 58. 

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 27.04.2017 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. 686, 693 КО 

Рич 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбена куќа и 
помошен објект, кој се наоѓа на  КП бр. 
686, 693 КО Рич, во сопственост на лицето  
Васил Гоцев. 
  Објектот на КП бр. 686, 693 КО 
Рич, според УПС Рич се наоѓа надвор од 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Динчо Ангелов (КП 
бр. 686) и на Република Македонија и 
Васил Гоцев (КП бр. 693). 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-2606/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 1087/2 КО 

Банско 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
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проширување на плански опфат за КП бр. 
1087/2 КО Банско, донесенa на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2607/2    Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

............................................... 
 59. 

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 27.04.2017 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. 1087/2 КО 

Банско 
 

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. 1087/2 КО Банско, во 
сопственост на лицето Рефик Османов. 
  Објектот на КП бр. 1087/2 КО 
Банско, според УПС Банско, се наоѓа 
надвор од градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Донев Јован. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-2607/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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. 7930 КО 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7930 КО Струмица, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2608/2        Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                Костадин Костадинов  с.р. 

.................................... 
 60. 

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 27.04.2017 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. 7930 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на  
бесправните објекти, станбени куќи 1 и 2, 
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кои се наоѓаат на КП бр. 7930 КО 
Струмица, во сопственост на лицето  Али 
Џеладинов. 
  Објектите на КП бр. 7930 КО 
Струмица, според ГУП на град Струмица. 
се наоѓаат 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. 08-2608/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

територијата на општина Струмица за 
2017 година 

 
 Се објавува Програмата за 
поставување урбана опрема на 
територијата на општина Струмица за 
2017 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2609/2        Вршител на должност  
02.05.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

..................................... 
 61. 
 Врз основа на член 80-а став 1 од 
Законот за градење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14, 187/14, 44/15  129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 
132/16) 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 

 П р о г р а м а 
за поставување урбана опрема на 

територијата на Општина Струмица за 
2017 година 

 
 

 Со оваа Програма се уредуваат 
видовите и локалитетите на кои може да 
се поставува урбаната опрема. 

 Оваа Програма се донесува за 
2017 година и со истата е опфатена 
урбаната опрема која се поставува на 
градежно изградено земјиште. 

 
 I.Цел на Програмата 
 
  Со Програмата за поставување на 

урбана опрема се постигнуваат следните 
цели: 

- Евиденција на урбана опрема на 
територија на општината; 

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

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

- Вработување на невработени 
лица, 

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

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

 
 II.Критериуми за определување 

на видот на урбана опрема 
 За определување на типот на 

урбаната опрема кој треба да се постави 
служат следните критериуми: 

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

- Естетско-морфолошки критериуми; 
- Материјално експлоатациони 

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

 Урбаната опрема која се поставува 
на подрачјето на Општина Струмица треба 
Да ги задоволува основните барања за 
градба, согласно Законот за градење 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
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137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15  129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16). 

Урбаната опрема не смее да го 
попречува пешачкото движење и треба да 
се обезбеди непречен пристап до истата. 

При поставување на урбаната 
опрема, не смеат да се поставуваат 
бариери во просторот кои можат да го 
попречат безбедното движење на 
пешаците или да го оневозможат 
движењето на лица со посебни потреби. 

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

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

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

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

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

При поставувањето на урбаната 
опрема мора да се запазат следните 
стандарди: 

 1. Поставувањето на урбаната 
опрема е на минимално растојание од 
0,80м од ивицата на коловозот (корпа за 
одпадоци, жардињери, рекламни паноа и 
др.) односно 1,50 м до 2,50 м од ивицата 
на коловозот (за автобуски стојалишта, 
киосци). 

  2.Минималната височина при 
поставување на чадори за сонце изнесува 
2,40 м,  а при поставување на 
настрешници минималната височина 
изнесува 3,20 м над слободната проодна 
површина. 

 
  3.Поставувањето на урбаната 

опрема пред деловните објекти каде што 
се врши дејност е дозволено само во 
широчина на деловниот објект кон јавната 
површина, доколку се исполнети условите 
од оваа Програма и условите од другите 
прописи. 

  4.Урбаната опрема што се 
поставува по повод манифестации, 
презентации, изложби и за вршење на 
угостителска дејност, секојдневно по 
завршувањето на работното време се 
отстранува од јавната површина. 

  5.При поставување на урбана 
опрема на тротоари, минималната 
слободна проодна површина од 
попречниот профил на тротоарот изнесува 
1,50 м. 

 Исклучок претставуваат простори 
кај кои во партерот постои реализирана 
граница,  помеѓу просторот за движење на 
пешаци и бараниот простор за 
поставување на опрема (столпчиња, 
денивелација и сл.) но просторот за 
движење не може да биде помал од 1,20 
м. 

Широчината на слободната 
проодна површина на тротоарите се мери 
од ивицата на коловозот или велосипедска 
патека. Доколку на тротоарот има дрвја, 
комунален или рекламен објект, 
широчината на слободната проодна 
површина се мери од граничникот на 
дрвото, на комуналниот или рекламен 
објект, во правец на делот од јавната 
површина што е предмет на користење. 

   6.Поставувањето на урбана 
опрема не е дозволено на делот од 
тротоарот во зоната на свртување на 
улицата, односно во зоната на вкрстување 
на улиците (магистрални и собирни), која 
изнесува минимум 8,00 м од просечната 
точка на двете регулациони линии. 
Доколку пешачката површина е поголема 
од 5,00 м во радиус на свртувањето 
дозволено е поставување на урбана 
опрема за летна тераса при што треба да 
се запази проодна површина со ширина од 
2,50 м од работ на коловозот, односно од 
најистурениот елемент ( дрво, комунален 
или рекламен објект).  

 
 При поставување на урбана 

опрема, сопственикот е должен да 
обезбеди: 

   1.Соодветни услови и согласности 
за приклучување на инфраструктурни 
мрежи за предвидениот временски период 
(електро напојување, водоснабдување и 
канализација, мрежа за телефонија, 
електронски комуникации и сл.) од 
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соодветните јавни претпријатија и други 
правни лица, односно од субјектите кои 
стопанисуваат со објектите на 
инфраструктурата. 

   2. Примена на современи 
градежни материјали кои овозможуваат 
монтажно-демонтажни конструктивни 
елементи, типски елементи, современо 
архитектонско обликување, 
препознатливост на функцијата, 
репрезентативност на урбана опрема за 
дејностите од кои тоа се очекува, принцип 
на повеќеводни кровови – со ниско слеме, 
обезбедување пристапност за лица со 
посебни потреби и инвалидитет и сл. 

   3.Согласност од сопстениците на 
градежната парцела во сопственост, кога 
земјиштето се користи во јавна употреба 
согласно закон. 

 При поставувањето на урбаната 
опрема, покрај овие услови, мора да се 
почитуваат специфичните услови на 
локацијата, интензитетот на пешачкото 
движење,  видот на дејноста која се врши 
и слично. 

 Урбаната опрема се поставува 
согласно Програма и истата може да биде 
со различни димензии зависно од 
дејностите кои се извршуваат во нив. 

 При поставување на урбана 
опрема се користи модуларен систем на 
модулите за зголемување на вкупната 
површина на урбаната опрема. 

 Објектите што се урбана опрема 
може да бидат само приземни, со 
максимална висина на венец до 3,5 м и 
висина на слеме добиена со минимален 
нагиб зависно од видот на употребниот 
кровен покривач (само како заштита на 
објектот), со кота на приземје не повисока 
од 15 см. 

 
III. Видови урбана опрема 
 
1.Платформи 
Платформи за спортски, културни, 

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

Платформите се поставуваат на 
изградено или не изградено градежно 
земјиште кое може да прими поголема 
група граѓани, согласно стандардите на 
оваа одлука.      

      Поставувањето и 
отстранувањето треба да биде 
неспоредно пред и по завршувањето на 
манифестацијата, а просторот треба да се 
уреди во првобитна состојба од страна на 
субјектот кој ја поставил платформата. 

При поставување на платформите 
за спортски, културни, туристички и 
забавни (манифестации), како и 
придружните објекти во функција на 
истите, корисникот е должен да плати 
комунална такса за целиот простор каде е 
поставена платформата без оглед на 
нејзината големина. 

 
   2.Информативни паноа 
 Информативните паноа служат за 

јавна намена, за информирање на 
граѓаните (карта на град, возен ред и 
друго) и огласување за кутурно-уметнички, 
спортски и Други манифестации. 

 Поставувањето на 
информативните паноа не смее да го 
попречува нормалното  одвивање на 
сообраќајот. 

 Информативните паноа може да 
бидат слободностоечки, преносливи, 
прицврстени на објект и сл. 

 
 3.Летни дискотеки 
 При нивно поставување важат 

општите и посебните стандарди за 
поставување на урбаната опрема: летни 
тераси, покриени и непокриени шанкови и 
други објекти. 

 
 4.Телефонски говорници 
 Телефонски говорници, поштенски 

сандачиња, интернет пултови и банкомати 
можат да бидат слободностоечки или 
прикачени на ѕид и треба да се 
поставуваат на начин да можат да ги 
користат лица со посебни потреби. 

 Минималниот простор кој што 
треба да е слободен пред апаратите 
изнесува 1,50м х 1,50м, како би се 
овозможило нивно непречено 
функционирање и пристап до нив а притоа 
да не се нарушат постојните пешачки 
движења. 

 
 5.Продажба на билети, весници, 

сувенири, цвеќе, храна и сладолед 
 Продажбата на билети, весници, 

сувенири, цвеќе и сладолед ќе се врши во 
типски објекти кои мора да ги исполнуваат 
следните услови: 

 
 6.Монтажно-демонтажни типски 

објекти 
Монтажно-демонтажни објекти од 

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

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

-Обликовни услови 
Монтажните објекти со своето 

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

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

- Сообраќајни услови  
Монтажен објект или групација на 

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

-Технички услови 
 При поставување на монтажниот 
објект мора да се обезбедат санитарно-
технички и хигиенски услови: 
проветрување природно или вештачко. 
Бучавата која се создава со вршење на 
дејноста да не ја преминува дозволената 
граница, да се обезбеди заштитен отвор 
со прописно изведен пулт за издавање на 
роба, да се обезбеди приклучок на 
електрична енергија, приклучок на вода и 
канализација (мијалник – тоалет). 

 Подната, ѕидната и таванската 
облога како и пултот за издавање на 
стока да се изведат од непропусен и 
неотровен материјал кој не впива и кој 
лесно се чисти. 
 - Услови за поставување на 
типски објекти 

 Типот и формата на овие објекти 
ќе ги утврди општината по пат на конкурс 
за избор на идејно решение. Вака 
утврдените објекти можат да бидат 
поставени од страна на општината, 

односно од страна на заинтересирани 
субјекти. Начинот на кој ќе бидат 
поставени овие типски објекти го утврдува 
Градоначалникот. Издавањето на типските 
објекти поставени од страна на општина 
Струмица ќе се издаваат по пат на јавен 
оглас со јавно наддавање. 
 Поставување на типски објекти од 
страна на заинтересирани субјекти исто 
така ќе се врши по претходно објавен 
јавен оглас за јавно наддавање за 
добивање право на поставување на 
типските објекти. Субјектот со кој ќе биде 
склучен договор може да постави само 
објект во тип и форма утврдена од 
општина Струмица. Локациите за 
поставување на типски објекти се 
утврдуваат со годишната програма за 
поставување урбана опрема на 
територијата на општина Струмица. 
Почетната цена за јавно наддавање во 
двата случаи ја утврдува Советот на 
општината со посебна одлука. 
  
 7. Објекти за обезбедување 
 Површината на објектите за 
обезбедување да не е поголема од 3,0 м2 
за нив важат стандардите за монтажно-
демонтажни и типски објекти. 
  
 8. Јавни санитарни јазли 
 Поставувањето на јавни санитарни 
јазли се врши на уредени површини, во 
близина на јавно зеленило, паркинг, 
оддалечени од влезови и излози на 
објекти. Истите не смеат да го 
попречуваат користењето на околните 
објекти и јавни површини. Може да се 
типски објекти или да се изведени со 
посебен проект соодветен за избраната 
локација. 
 9. Тераси, шанкови и 
настрешници 
 Тераси и шанкови се поставуваат 
во зависност од расположивата јавна 
површина, при што неопходно 
исполнување на условот да не се наруши 
урбанистичката концепција на просторот и 
параметрите за непречено безбедно 
движење од сите корисници, согласно 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ број 
142/15, 217/15, 222,15, 228/15, 35/16, 
99/16, 134/16 и 33/17), особено по однос 
на минималните димензии на пешачки 
површини-тротоари, по однос на 
непречено користење на околните објекти 
и простори за јавна намена, протокот на 
сообраќајот односно пристап на возила за 
јавни служби. 
 За заштита на елементите на 
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урбаната опрема за време на врнежи 
истите може да се покриени со лесен 
материјал или елементите да се отстранат 
од јавната површина. 
 На површината на која се 
поставува урбана опрема за организација 
на летни тераси дозволено е поставување 
на: лесно подвижни маси, столици, 
жардињери, ограда, чадори, настрешници 
или тенди. 
 Сите елементи на опремата што се 
поставува на летната тераса (маси, 
столици, настрешница, чадори, 
постаменти за чадори, жардињери, ограда 
и др.) не смеат да го преминуваат работ 
на одобрената површина. 
 Поставувањето на урбана опрема 
од типот на тераси, шанкови и 
настрешници, задолжително е 
изготвување на елаборат со кој се 
утврдува просторот, видот и изгледот на 
опремата како и бојата, димензиите и др. 
 Јавна површина може да се 
користи за летна тераса (вршење на 
угостителска дејност) со поставување 
само на опрема за летна тераса, а не и 
дополнително фрижидери, витрини и 
друго. 
 Минимална ширина на 
површината потребна за поставување на 
урбана опрема за угостителство за 
поставување на еден ред маси со столови 
и клупи изнесува 1,5 м. 
 Чадорите се со минимална 
слободна височина од 2,4 м. Чадорите за 
сонце поставени и отворени не смеат  да 
ја надминат линијата на одобрениот 
простор, можат да ја накриват само 
одобрената површина и не смеат да бидат 
прицврстени на подлогата. 
 Тенди се типски-монтажни 
елементи со роло механизам конзолно 
поставени на чело на објектот и се 
поставуват доколку на јавната површина 
има простор за еден ред на маси и 
столици паралелно со ѕидот на објектот 
без потпирачи на јавната површина. 
 При поставување на тенди над 
зона во која се организираат летни тераси 
минималната слободна височина изнесува 
3,2 м. 
 Поставена и монтирана тенда 
смее да го накриви само одобрениот 
простор за летна тераса.  
 Настрешница е лесен монтажно-
демонтажен елемент кој се поставува на 
два столба кои не смеат да бидат 
прицврстени за јавната површина. 
 Оградите и жардињерите 
поставени на летна тераса не смеат: да 
излегуваат со ниеден елемент надвор од 
дозволениот простор за летна тераса, да 

бидат фиксно прицврстени за подлогата и 
да имаат висина поголема од 0,8 м.  

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

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

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

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

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

 
10.Самостоечки рекламни паноа 
Самостоечки рекламни паноа се 

поставуваат на пешачки и зелени 
површини во профилот на 
сообраќајниците на патиштата а во 
согласност со Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
169/15, 226/15 и 55/16) и Одлуката за 
утврдување на висината на надоместокот 
за обезбедување финансиски средства за 
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на општинските патишта и улици 
во општина Струмица („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр.16/08, 13/09 и 
12/10)  

11. Опрема за забава на деца и 
детски игралишта 

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

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

Детско игралиште може да се 
постави и во уредено зеленило. 

 
12. Подвижна урбана опрема-

превозни средства 
На јавни површини може да се 

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

 
13. Фонтани, чешми, клупи и 

корпи за отпадоци 
Фонтани, чешми, клупи и корпи за 

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

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

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

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

 
14. Паркиралишта за велосипеди 
Типот и локациите се определуваат 

со елаборат за поставување на 
паркиралишта за велосипеди на 
општината. 

15. Жардињери, граничници 
Жардињери со цвеќе и граничници 

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

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

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

 
16. Тезги 
Тезги се лесно подвижни елементи 

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

На тезгите не е дозволено 

приготвување и продажба на храна која не 
е конфекционирана. 

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

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

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

IV.  Дејности кои можат да се 
вршат во објекти на урбана опрема 

Со урбаната  опрема можат да се 
вршат дејности во согласност со член 2 
став 4 од Законот за градење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15  
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 
71/16 и 132/16). 

 
V. Преглед на локации на постојна 

урбана опрема 
Секторот за урбанизам, комунални 

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

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

урбаната опрема, 
- Тип на урбана опрема, 
- површина во м2, 
- намена, 
- сопственост, 
- легалитет, 
- степен на уреденост, 
VI. Планирана диспозиција на 

урбаната опрема 
Секторот за урбанизам и комунални 

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

- нумерација на објектите, 
- модул, 
- ознаки: 
Н - нова урбана опрема, 
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ОН - урбана опрема што се 
отстранува и се заменува со нова, 

О - урбана опрема што се 
отстранува, 

З - урбана опрема што се задржува, 
- КП каде се предвидува урбаната 

опрема, 
- местоположба, улица и број на 

урбаната опрема, 
- Тип на урбаната опрема, 
- површина во м2, 
- намена, 
 
VII. Начин и услови за 

поставување и одржување на урбана 
опрема  

 
Согласно Законот за градење 

(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15  129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), 
урбана опрема се поставува на јавни 
површини кои претставуваат градежно 
изградено и уредено земјиште без притоа 
да се наруши основната намена на 
просторот и безбедноста на сообраќајот. 
Потребата за поставување на урбана 
опрема ја утврдува Советот на Општина 
Струмица. 

Урбаната опрема се поставува по 
добиено одобрение за поставување на 
урбана опрема, кое го издава 
Градоначалникот на општина Струмица. 

Микролокациските услови 
претставуваат извод од графичкиот и 
текстуалниот дел на Програмата за 
поставување на урбана опрема во 
соодветен размер. 

Согласно Правилникот за формата 
и содржината на одобрението за 
поставување на урбана опрема и начинот 
на неговото издавање (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 123/08), 
Одобрението за поставување на урбана 
опрема се издава на образец во формат 
А4. 

Урбаната опрема се поставува на 
микролокации согласно графичкиот 
преглед. 

Точното позиционирање на 
урбаната опрема, го одредува овластен 
геодет. 

Формата и содржината на 
одобрението и начинот на неговото 
издавање ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од 
областа на управување со градежното 
земјиште. 

Општина Струмица согласно 
Законот за градење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14, 187/14, 44/15  129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 
132/16) води регистар на издадени 
одобренија за поставување и 
отстранување на урбаната опрема, а 
формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот ги пропишува 
министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на управување со 
градежното земјиште. 

Поставување урбана опрема на 
јавни површини, за чие одржување е 
надлежна Општина Струмица, се врши 
врз основа на одобрение за поставување 
на урбана опрема. 

Одобрението за поставување на 
урбана опрема го издава 
Градоначалникот на општина Струмица. 

Времетраењето на одобрението за 
поставување на урбана опрема може да 
биде: 

- Краткотрајно, за време од 24 часа; 
- сезонско, за период од 3 до 6 

месеци; и  
 - годишно, за период од 1 година. 
 
Одобрението за поставување на 

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

 
1. За урбана опрема ( постоечки 

монтажно – демонтажни објекти ): 
- Документ за регистрирана дејност 

од Централен регистар, 
- Потврда дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација, 
- Доказ за регулирано плаќање на 

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

Струмица за поставување урбана опрема, 
Одобрението за поставување урбана 
опрема (постоечки монтажно – 
демонтажни објекти), да трае најмалку 2 
години, согласно склучениот договор. 
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2.За урбана опрема која се 
поставува за вршење на дејност и тоа: 

тераси со или без настрешниц, 
покриени и непокриени шанкови 

- Документ за регистрирана дејност 
од Централен регистар, 

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

- Доказ за регулирано плаќање на 
комунална такса, 

- Извод од Програма , 
- Основен проект, 

 
3. За поставување на детски 

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

- Извод од Програма , 
- Ревидиран основен проект,  
 
4. Клупи, чешми, корпи за 

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

- Извод од Програма , 
- Ситуација со обележена локација 

на урбаната опрема со размер, 
5. Фонтани 
- Извод од Програма , 
- Ревидиран основен проект, 
6. Тезги и елементи за 

изложување на производи 
- Документ за регистрирана дејност 

од Централен регистар, 
- Потврда дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација, 
- Доказ за регулирано плаќање на 

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

на урбаната опрема во размер, 
    Постапката по барањето ја 

спроведува надлежниот Сектор за 
урбанизам и комунални работи на 
Општина Струмица. 

 Надлежниот сектор на Општина 
Струмица врши увид на лице место и 
проверка на документацијата која се 
доставува во прилог на барањето, од 

аспект на усогласеноста со одредбите на 
законите и прописите донесени врз 
основа на закон, општите и посебните 
стандарди, утврдени во одлуката за 
отврдување на стандардите за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Струмица. 

Одобрението за поставување на 
урбана опрема може да престане да важи 
и пред истекот на времето за кое едадено 
доколку: 

 -урбаната опрема е поставена 
спротивно на издаденото одобрение за 
нејзино поставување, 

 -не се поставува по акти на 
надлежни инспекции, издадени во 
вршењето на инспекциски работи во 
рамките на нивните овластување, 

 Во случаите од претходно 
наведеното, ново одобрение нема да се 
издаде во наредниот период од 6 месеци. 

 Јавната површина на која се 
однесува издаденото одобрение за 
поставување на урбана опрема, имателот 
на одобрението не може да ја издаде или 
пренесе на користење во закуп или 
подзакуп на друго лице со договор за 
деловно – техничка соработка, ниту со 
било кој друг правен акт. 

 Даденото одобрение за 
поставување на урбана опрема не значи 
ослободување од обврската за 
исполнување на други услови пропишани 
со Закон. 

  
VIII.Извори за финансирање на 

Програмата 
 
Програмата за поставување на 

урбана опрема на подрачјето на Општина 
Струмица се финансира од Буџетот на 
општината за 2017 година. 

Трошоците за поставување, 
одржување, дислокација и отстранување 
на урбаната опрема паѓаат на товар на 
инвеститорот, физичко или правно лице. 

 
IX.Динамика на реализација  
    на Програмата 
 
Динамиката на реализација на 

програмата ќе зависи од створените 
правни и технички услови. 

  
X.Вршење надзор 
 
Вршењето надзор над 

поставувањето, задржувањето, 
дислокацијата и отстранувањето на 
урбаната опрема е во согласност со 
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Законот за градење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14, 187/14, 44/15  129/15, 
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 
132/16). 

 
 XI.Преодни и завршни одредби 

 
 Реализација на Програмата ја 

врши Градоначалникот на Општина 
Струмица во соработка со Секторот за 
урбанизам и комунални работи. 

 
 XII. Оваа Програма влегува во 

сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 08-2609/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година во 

општинската администрација на Општина 
Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година во 
општинската администрација на Општина 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.04.2017 година. 
 
 
Бр.09-2610/2      Вршител на должност  
02.05.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

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

62. 
Врз основа на член 20-б став 1 

алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 
27/16) 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Годишниот 
план за вработување за 2017 година во 

општинската администрација на 
Општина Струмица 

 
 1. Се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2017 
година во општинската администрација на 
Општина Струмица, бр. 29-1976/1 од 
31.03.2017 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-2610/1   Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Извештајот од процена на 
штета од природна  непогода - снег на 

подрачјето на Општина Струмица од 19/20 
јануари 2017 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот од процена на 
штета од природна  непогода - снег на 
подрачјето на Општина Струмица од 19/20 
јануари 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2611/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 
 

................................... 
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` 63. 
Врз основа на член 143 од Законот 

за заштита и спасување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 41/14 129/15, 71/16 и 
106/16) 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 27.04.2017 година, 
донесе  

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот од 
процена на штета од природна  

непогода - снег на подрачјето на 
Општина Струмица од 19/20 јануари 

2017 година 
 
 1. Се усвојува Извештајот од 
процена на штета од природна  непогода -    
снег на подрачјето на Општина Струмица 
од 19/20 јануари 2017 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”.  

 
Бр.08-2611/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2016 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2016 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2612/2      Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 

   Костадин Костадинов  с.р. 
................................................ 

64. 
Врз основа на член 26-a од 

Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 
215/15), 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 27.04.2017 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишниот извештај 

за работењето на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2016 

година 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2016 
година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-2612/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2613/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р 
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65. 
Врз основа на член 20-б став 1 

алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 
27/16) 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 27.04.2017 година, 
донесе 

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

план за вработување за 2018 година на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ 

Струмица 
 

1. Се дава согласност на Годишниот 
план за вработување за 2018 година 
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица, бр. 04-249/1 од 24.03.2017 
година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-2613/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2614/2        Вршител на должност  
02.05.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 

   Костадин Костадинов  с.р. 
................................ 

 

66. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 

Сандански“ Струмица за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Јане 
Сандански“ Струмица за 2016 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2614/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУУД „Димитар 

Влахов“ Струмица за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУУД „Димитар 
Влахов“ Струмица за 2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2615/2     Вршител на должност  
02.05.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 

   Костадин Костадинов с.р. 
.............................................. 
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67. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишната сметка со 

финансов извештај на СОУУД „Димитар 
Влахов“ Струмица за 2016 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУУД 
„Димитар Влахов“ Струмица за 2016 
година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
 

Бр. 08-2615/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола 

Карев“ Струмица за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица за 2016 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2616/2  Вршител на должност  
02.05.2017 год.   ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 

            Костадин Костадинов  с.р. 
......................................... 

68. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола 

Карев“ Струмица за 2016 година 
 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на СОУ „Никола 
Карев“ Струмица за 2016 година. 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2616/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2016 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Герас Цунев“ 

Просениково за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Герас Цунев“ 
Просениково за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2617/2        Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 

               Костадин Костадинов  с.р. 
 

...................................... 
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69. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Герас 

Цунев“ Просениково за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Герас 
Цунев“ Просениково за 2016 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2617/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Гоце Делчев“ 

Вељуса за 2016 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Гоце Делчев“ 
Вељуса за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2618/2          Вршител на должност  
02.05.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 

              Костадин Костадинов  с.р. 
............................................. 
 
 

 
70. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Гоце 
Делчев“ Вељуса за 2016 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Гоце 
Делчев“ Вељуса за 2016 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2618/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Св. Кирил и 

Методиј“ Дабиље за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Св. Кирил и 
Методиј“ Дабиље за 2016 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2619/2      Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 

            Костадин Костадинов  с.р. 
................................ 
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71. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Св. Кирил 

и Методиј“ Дабиље за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Св. Кирил 
и Методиј“ Дабиље за 2016 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2619/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Даме Груев“ 

Куклиш за 2016 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Даме Груев“ 
Куклиш за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
 
Бр.09-2620/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 

    Костадин Костадинов с.р. 
........................................ 
 

 
72. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Даме 

Груев“ Куклиш за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Даме 
Груев“ Куклиш за 2016 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2620/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал Тито“ 

Муртино за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал Тито“ 
Муртино за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2621/2  Вршител на должност  
02.05.2017 год.    ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 

            Костадин Костадинов с.р. 
.................................. 
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73. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал 

Тито“ Муртино за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал 
Тито“ Муртино за 2016 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2621/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2622/2         Вршител на должност  
02.05.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 

               Костадин Костадинов  с.р. 
.................................. 

 

74. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2016 година 

 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Никола 
Вапцаров“ Струмица за 2016 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2622/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2016 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 27.04.2017 
година. 
 
Бр.09-2623/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 

                Костадин Костадинов с.р. 
................................ 
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75. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2016 година 

 
1. Се усвојува Годишната сметка со 

финансов извештај на OОУ „Видое 
Подгорец“ Струмица за 2016 година; 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 

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

 
Бр. 08-2623/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Сандо Масев“ 

Струмица за 2016 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Сандо Масев“ 
Струмица за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2624/2     Вршител на должност  
02.05.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 

                Костадин Костадинов с.р. 
.............................. 

 
 

76. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Сандо 

Масев“ Струмица за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Сандо 
Масев“ Струмица за 2016 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2624/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал Тито“ 

Струмица за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал Тито“ 
Струмица за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2625/2        Вршител на должност  
02.05.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 

   Костадин Костадинов  с.р. 
................................. 
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77. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал 

Тито“ Струмица за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОУ „Маршал 
Тито“ Струмица за 2016 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2625/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОМУ „Боро Џони“ 

Струмица за 2016 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОМУ „Боро Џони“ 
Струмица за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2626/2     Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 

               Костадин Костадинов с.р. 
................................. 

 
 

78. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на OОМУ „Боро 

Џони“ Струмица за 2016 година 
 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на OОМУ „Боро 
Џони“ Струмица за 2016 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2626/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2016 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишниот извештај за 
работа со финансиски извештај на ЛУБ 

„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2016 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај за 
работа со финансиски извештај на ЛУБ 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2016 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2627/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 

    Костадин Костадинов с.р. 
.......................... 
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79. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишниот извештај 
за работа со финансиски извештај на 

ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица 
за 2016 година 

 
1. Се усвојува Годишниот извештај за 

работа со финансиски извештај на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица 
за 2016 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2627/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 

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

усвојување на Извештајот за работата со 
завршна сметка на Општинската установа 

Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 
Струмица за 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата со 
завршна сметка на Општинската установа 
Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 
Струмица за 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2628/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 

                Костадин Костадинов с.р. 
................................. 

 80. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
работата со завршна сметка на 

Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица за 

2016 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за работата со 
завршна сметка на Општинската 
установа Дом за деца и млади „Благој 
Мучето“ Струмица за 2016 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2628/1 Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 

Радост“ Струмица за 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за 2016 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2629/2       Вршител на должност  
02.05.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 

   Костадин Костадинов с.р. 
....................................... 
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81. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 31 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 27.04.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 

Радост“ Струмица за 2016 година 
 

1. Се усвојува Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица за 2016 година; 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр. 08-2629/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

согласност на Правилникот за составот и 
начинот на работа на Комисијата за прием 

на деца и утврдување на критериуми за 
прием на деца во ЈОУДГ „Детска радост“ 

Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Правилникот за составот и 
начинот на работа на Комисијата за прием 
на деца и утврдување на критериуми за 
прием на деца во ЈОУДГ „Детска радост“ 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 27.04.2017 година. 
 
Бр.09-2630/2    Вршител на должност  
02.05.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

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

82. 
Врз основа на член 60 став 3 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) 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 27.04.2017 година, донесе 

 
 

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

за составот и начинот на работа на 
Комисијата за прием на деца и 

утврдување на критериуми за прием на 
деца во ЈОУДГ „Детска радост“ 

Струмица 
 
 

1. Се дава согласност на Правилникот за 
составот и начинот на работа на 
Комисијата за прием на деца и 
утврдување на критериуми за прием 
на деца во ЈОУДГ „Детска радост“ 
Струмица, бр. 01-93/1 од 19.04.2017 
година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
 
Бр.08-2630/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 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), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година на ЈОУДГ 

„Детска Радост“ Струмица 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишниот план за 
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вработување за 2018 година на ЈОУДГ 
„Детска Радост“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 27.04.2017 година. 
 
 
Бр.09-2631/2      Вршител на должност  
02.05.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

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

83.  
 
Врз основа на член 20-б став 1 

алинеја 3 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 
27/16) 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 27.04.2017 година, 
донесе 

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

план за вработување за 2018 година на 
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица 

 
1. Се дава согласност на Годишниот 

план за вработување за 2018 година 
на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, 
бр. 01-86/1 од 31.03.2017 година; 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
 
Бр.08-2631/1  Совет на општина Струмица 
28.04.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

________________________ 
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