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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Буџетот на Општина Струмица за 2014 година 

 
 

 Се објавува Буџетот на Општина  Струмица за 2014 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
 
 
 
 Бр. 08-10589/2                                                   Општина Струмица 
 30.12.2013 год.                                                      Градоначалник, 
 С т р у м и ц а                                                         Зоран Заев с.р. 

………………………..  
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/02),  член 28 
став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09 
и 47/11),  и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седница одржана на 26.12.2013 година, донесе 
 

 
Б у џ е т 

на Општина Струмица за 2014 година 
 
 1.Општ дел 

Член 1 
 
 Буџетот на Општина Струмица за 2014 година се состои од: 
 

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ 1.067.775.446
 Даночни приходи 352.019.500
 Неданочни приходи 89.440.000
 Капитални приходи 94.499.689
 Приходи од дотации 452.588.000
 Трансфери 45.555.811
 Приходи од донации 33.672.446

 
 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ 1.067.775.446
 Од утврдени намени 1.064.475.446
 Резерви 3.300.000

 
III. Д Е Ф И Ц И Т 0
 Прилив 0
 Домашни приливи 0
 Странски заеми 0
 Одлив 0
 Отплата на главнина 0

 
Член 2 

 
 Приходите и другите приливи на Буџетот како и глобалните проекции 
за наредните две години по видови на приходи се утврдени во билансот на 
приходи, а расходите и другите одливи, како и глобалните проекции за 
наредните две години по основни намени се утврдени во билансот на 
расходи и тоа како што следува: 
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Член 4 
 

 Буџетот на општина Струмица за 2014 година, влегува во сила по објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 01 јануари 2014 година.  
 
 Бр. 07-10589/1    Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.       Претседател, 
 С т р у м и ц а                         Марјан Даскаловски с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

извршување на Буџетот на Општина  
Струмица за 2014 година 

 
 Се објавува Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина  
Струмица за 2014 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10590/2    Општина Струмица 
   30.12.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

................................. 
 482. 
 Врз основа на член 23 став 8 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република  Македонија“  бр. 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

Одлука 
за извршување на Буџетот на Општина 

Струмица за 2014 година 
 

Член 1 
 Буџетот на Општина Струмица за 
2014 година (во понатамошниот текст 
Буџетот), се извршува според одредбите 
на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Буџетот на Општината се состои 
од: Основен буџет; Буџет на 
самофинансирачки активности; Буџет на 
донации; Буџет на дотации. 
 

Член 3 
  Корисниците на средствата на 
Буџетот се должни утврдените средства 
во Буџетот да ги користат наменски, 
рационално и економично. 
                                                             

Член 4 
 Расходите утврдени со буџетот се 
максимални износи над кои буџетските 

корисници не можат да преземаат 
обврски.  
 За да се преземат нови обврски до 
советот на општината мора да се 
предложи нов извор на средства или да се 
предложи намалување на другите расходи 
во сразмерен износ. 
 

Член 5 
 Градоначалникот на општината ја 
следи реализацијата на планот на 
приходите и другите приливи на основниот 
буџет на општината.   
 Доколку во текот на извршувањето 
на Буџетот, Градоначалникот на 
општината оцени дека се неопходни 
позначајни прераспределби на 
одобрените средства со Буџетот или дека 
реализацијата на приходите и другите 
приливи значително отстапуваат од 
планот предлага на Советот на општината 
изменување и дополнување на Буџетот.  
 

Член 6 
 Пренамената во рамките на 
одобрените буџети на буџетските 
корисници ја одобрува Советот на 
општината.  
 Во рамките на расходите утврдени 
во Буџетот на буџетскиот корисник, 
корисникот може да врши прераспределба 
меѓу расходните ставки, програми и 
потпрограми по претходно одобрување од 
советот на општината. 
 Одобените средства со Буџетот на 
ниво на ставка во рамки на потпрограма и 
Буџет, не може да бидат намалени повеќе 
од 20%  со Одлука за прераспределба во 
тековната фискална година, како и 
одобрените средства за плати и 
надоместооци во рамки на Буџетот не 
може да се зголемат  со Одлука за 
прераспределба повеќе од 10%.”   
 

Член 7 
 Буџетските корисници, во услови 
кога во буџетот на самофинансирачки 
активности; буџетот на донации и/или 
буџетот на дотации, планираните приходи 
и други приливи не се реализираат 
односно се реализираат над планираниот 
износ, доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
градоначалникот ги доставува до советот 
на општината на одобрување. 
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Член 8 
 Буџетските корисници по 
усвојувањето на буџетот изготвуваат 
годишен финансиски план по квартали за 
користење на одобрените средства. 
Користењето на средствата во даден 
квартал буџетскиот корисник го извршува 
врз основа на финансискиот план по 
месеци. 
 

Член 9 
 Исплатата на платите на 
вработените ќе се извршува во рамките на 
обезбедените средства во буџетот, 
односно платите се утврдуваат за : 
избраните и именуваните лица појдовната 
основа за 1 коефициент се утврдува со 
Законот за плата и други надоместоци на 
избрани и именувани лица во РМ , за 
вработените кои имаат статус на државни 
службеници вредноста на бодот за 
утврдување на нето платите изнесува 
73,80  денари. 
 Исплатата на плати на локалните 
јавни установи кои ќе се финансираат со 
блок дотации од општинскиот буџет ја 
контролира и одобрува Министерството за 
финансии.Буџетските корисници се 
задолжени пред исплатата на плати до 
општината да достават барање за 
одобрување на средства за плати кон кое 
ќе ги приложат обрасците  ПДД-МП и МП-
1, копија од рекапитулацијата за 
пресметани нето и бруто плати, образец 
Ф-1 за бројот на вработените по име и 
презиме, и плата како и други податоци во 
пишана и електронска верзија (на ЦД, 
дискета и е-маил и друго)  за односниот 
месец за кој се однесува исплатата (како и 
во досегашниот период). 
  По извршената контрола согласно 
планираните средства во буџетот на 
општината, градоначалникот на општината 
оделните пресметки на локалните јавни 
установи ги доставува до ресорното 
министерство од кое се трансферира блок 
дотацијата. 

 
Член 10 

 
 Државниот службеник  во 
согласност со член 55 од Законот за 
државни службеници има право на 
додаток на платата за посебни услови за 
работа, и тоа за: 
            -ноќна работа; 
            -работа во смени; 
            -работа изложена на висок ризик; 
            -работа за време на неделен 
одмор; 
            -работа за време на празници 
утврдени со закон. 

 Доколку  државниот службеник ги 
врши наведените работи по предлог на 
непосредно претпоставениот државен 
службеник, а по одобрение на 
градоначалникот, има право на додаток на 
плата за посебни услови за работа.  

 
Член 11 

Надоместокот за дневница за 
службено патување во Републиката без 
трошоците за ноќевање изнесува  500,оо 
денари. 

Доколку патувањето траело повеќе 
од 12 часа се исплатува цела дневница. 

За патување во траење од 8 до 12 
часа се исплатува 50% од утврдениот 
износ во ставот 1 од овој член 

 
Член 12 

Надоместокот за   регрес за 
годишен одмор ќе се реализира согласно 
член  9 од Законот за исплата на плати во 
РМ („Службен весник на Република 
Македонија“ број 70/94............92/09).  

                                              
Член  13 

Надоместокот за отпремнина за 
пензионирање на вработениот во 
општината и локалните јавни установи се 
исплаќа врз основа на член 9 од Законот 
за исплата на плати. 

 
Член 14 

Во случај на боледување подолго 
од шест месеци и во случај на потешки 
последици од елементарни непогоди во 
смисла на Законот за заштита и 
спасување и други случаи на вработениот 
во општината и локалната јавна установа 
му се исплатува помош во висина  од една 
последно исплатена просечна месечна 
плата во органот каде што е вработен. 

Во случај на смрт на вработениот 
во општината и локалната јавна установа, 
на неговото семејство му припаѓа парична 
помош во износ од од 30.000,00 денари. 

На вработениот во општината и 
локалната јавна установа во случај на 
смрт на член од потесното семејство 
(брачен другар, деца родени во брак или 
вон брак, посиноците, посвоените деца и 
децата земени на издржување) доколку 
живеат во заедница, му припаѓа парична 
помош во висина од една последна 
исплатена просечна месечна плата во 
органот каде што е вработен, но не повеќе 
од 15.000,00 денари  по семејство. 

Сите исплати на предните 
надоместоци се вршат врз основа на 
претходно оформена и комплетирана 
документација и донесено решение од 
страна на градоначалникот на општината. 
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Член 15 

Користењето на средствата од 
буџетот на општината за вршење на 
функциите на буџетските корисници се 
набавуваат со фактури во кои посебно се 
искажуваат расходите по поодделни 
ставки, почитувајќи ги одредбите од 
Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на 
услуги може да се врши и со 
сметкопотврди во случај кога за расходите 
неможе да се издаде фактура и само во 
ограничени поединечни износи во 
противвредност од 6.000 ден. каде 
задолжително мора да биде приложена 
фискална сметка, при што расходите 
треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 

 
Член 16 

Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува градоначалникот 
на општината. 
 

Член 17 
Буџетските корисници можат да 

вработуваат нови работници и да 
пополнуваат испразнети работни места 
само под услов, ако за тоа се обезбедени 
средства во буџетот на општината. За 
обезбедените средства градоначалникот 
на општината дава писмено известување 
за обезбедените средства, по претходно 
дадено позитивно мислење од Агенцијата 
за државни службеници на актите за 
систематизација. 

Во случај на нови вработувања, 
буџетските корисници од локалните јавни 
установи кои ќе се финансираат со блок 
дотации од општинскиот буџет се должни 
да достават известување за обезбедени 
финансиски средства и да приложат 
обазец М-1. 

Согласност за нови вработувања 
во локалните јавни установи кои ќе се 
финансираат со блок дотација ќе се дава 
за: 

-Вработувања за кои се 
обезбедени средства во буџетот на РМ, за 
што писмено известување ќе даде 
Министерството за финансии врз основа 
на барање од надлежното министерство. 

- Вработување за кои се 
обезбедени средства во буџетот на 
општината за тековната фискална година, 
за што писмено известување ќе даде 
градоначалникот на општината (член 51 
од Законот за буџети). 

 
 
 

Член 18 
Кога приходите што му припаѓаат 

на Буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од 
утврдениот, погрешно или повеќе 
наплатениот износ се враќа првенствено 
на Товар на видот на приходите на кои се 
уплатени, а доколку такви приходи нема, 
тогаш на Товар на другите приходи на 
Буџетот. 

Повратот на погрешно, на повеќе 
уплатени, односно наплатени приходи се 
врши со решение на градоначалникот, 
освен во случаите каде надлежноста им 
припаѓа на други органи. 

 
Член 19 

Буџетот на Општина Струмица се 
извршува од 01.01.2014 до 31.12.2014 
година. 

Член 20 
Оваа Одлука влегува во сила по 

објавувањето во “Службен гласник на 
општина Струмица “, а ќе се применува од 
01 Јануари 2014 година. 

 
Бр.07-10590/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе 
 

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

уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Oпштина Струмица за 2014 

година 
 

 Се објавува Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Oпштина Струмица за 2014 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.12.2013 година. 
 
    Бр. 08-10591/2         Општина Струмица 
    30.12.2013 год.            Градоначалник, 
     С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.................................. 
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  483. 
  Врз основа на член 84 став 1 од 
Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13 и 
163/13) и член 20 став 1 точка 8 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр.  4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 26.12.2013 година, 
донесе 

П р о г р а м а 
 за уредување на градежното земјиште 
на подрачјето на Oпштина Струмица за 

2014 година 
  

 Вовед 
 
 Оваа Програма претставува 
континуитет на преземените активности за 
уредувањето на градежното земјиште од 
претходните години и се базира на 
досегашното искуство во спроведувањето 
на урбанистичките планови и потребите за 
планско уредување на градот и 
населените места во Општината. Според 
тоа, реализацијата на урбанистичките 
планови исклучиво ќе се одвива согласно 
оваа Програма. 
 
 Со  Програмата особено се 
утврдуваат: 
 

I. Подрачја со поблиско 
определување на земјиштето кое ќе 
се уредува во 2014 година; 
 II. Обем на работа за подготвување и 
расчистување на градежното 
земјиште; 
III. Обем на уредување и степен на 
опремување на земјиштето со 
комунални објекти и инсталации; 
 IV. Извори на средства за 
финансирање на активностите околу 
уредувањето на градежното земјиште 
и изградбата на комунална 
инфраструктура; 
V.  Висина на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште 
по населби и зони; 
 VI. Трошоци за уредување на 
градежното земјиште по области и 
објекти; 
VII. Надоместок за експропријација на 
градежното земјиште; и  
       VIII. Граници на зони во потесниот 
градежен реон на град Струмица 

 
 Покрај тоа што со оваа Програма 
се дефинирани обврските за уредување 
на градежното земјиште, истата е 
отворена за измени и дополнувања и во 

неа можат да бидат вградени и 
евентуални други задачи доколку има 
потреба и се создадат услови и 
финансиски средства за нивна ургентна 
реализација во текот  на 2014 година. 
 Програмата е релативно обемна и 
сеопфатна со цел да се овозможи 
задоволувањето на потребите на 
градежната оператива, граѓаните и 
другите субјекти за изградба на деловни и 
стопански објекти, станбени згради и друго 
што од своја страна треба да го спречи 
незаконитото градење кое перманентно 
претставува проблем на градот.  
 
I. Подрачја со поблиско определување 
на земјиштето  кое ќе се уредува во 
2014 година 
 

Како градежно земјиште се смета 
изграденото и неизграденото земјиште на 
подрачјето на Општина Струмица со 
населбите, како и подрачјето за станбена 
и друга изградба одредени со 
Генералниот и деталните урбанистички 
планови и измените и дополнувањата за 
град Струмица, како и населените места 
за кои има УДНМ, односно Урбанистички 
план за село или ГУП. 

 
Уредувањето на градежното 

земјиште надвор од градежниот опфат на 
градот Струмица или населените места ќе 
се врши со донесување одлука на Советот 
на општината и согласност од надлежното 
Министерство, врз основа на изработен 
урбанистички план - вон населено место. 

 
Програмата ќе биде отворена и во 

неа ќе бидат вградени и други локации за 
кои ќе има потреба од нивна ургентна 
реализација. Пресметувањето на 
надоместокот за уредување ќе се врши 
спрема стварните трошоци. 

 
 

 II. Обем на работа за 
подготвување и расчистување на 
градежното земјиште 

 
Овде се опфатени сите активности 

поврзани со расчистување на 
предвидените локалитети во смисла на 
регулирање на имотно правните односи, 
(во колку се работи за приватно земјиште), 
расчистување на постојните инсталации и 
други пречки кои ќе се јават при 
отпочнувањето на уредувањето на 
градежното земјиште. 

 
 
 



31 декември   2013  год.     Службен гласник на општина Струмица      бр. 23     стр. 95

III.  Обем на уредување и степен на 
опремување на земјиштето со  
комунални објекти и инсталации 

 
- Подготвителни работи 
 
 Обемот на уредување на 
градежното земјиште, како и степенот 
на опремување ќе опфаќа:  
1. Прибавување изводи од 

урбанистичките планови; 
2. Геодетско снимање и изработка на 

ажурирани геодетски подлоги; 
3. Изготвување елаборати за 

расчистување на имотно - правни 
односи; 

4. Расчистување на имотно - правни 
односи; 

5. Рушење на објекти; 
6. Изработка на урбанистички 

планови; 
7. Изработка на инвестиционо-

техничка документација (проекти). 
 

- Опремување на градежното 
земјиште со инфраструктурни 
објекти: 

 
1. Изградба на улици и тротоари; 
2. Изградба на улична водоводна 

мрежа во град Струмица и 
населените места, како и системи 
за водоснабдување во руралните 
подрачја; 

3. Изградба на улична фекална и 
атмосферска канализациона 
мрежа во град Струмица и 
населените места, како и системи 
за одведување и прочистување на 
отпадни води во рурални подрачја; 

4. Урбана опрема; 
5. Одведување и прочистување на 

отпадни води;  
6. Јавна чистота; 
7. Озеленување на јавни површини, 

одржување и користење на 
паркови и зеленило; 

8. Изградба и одржување на јавно 
осветлување; 

9. Одржување на спомен-обележја. 
 

Со оваа Програма не се предвидува 
приклучување на електрична мрежа на 
објектите предвидени со урбанистичкиот 
план, приклучување со ПТТ мрежа и 
трошоците за хидротехнички услови за 
приклучоци, што значи дека 
финансирањето на тие објекти и 
инсталации, односно нивната изградба ќе 
ја извршуваат претпријатија што 
управуваат со истите. 
 Степенот на уредување ќе се 
реализира согласно со динамиката на 

прибирање на средствата (сите средства 
прибрани за уредување на урбаниот блок 
во тековната година ќе бидат вложени за 
уредување),  а додека целосното 
уредување ќе се реализира со прибирање 
на вкупните средства предвидени за 
комплетно уредување на урбаниот блок. 
 

IV. Извори на средства за 
финансирање на активностите 
околу уредувањето на градежното 
земјиште и изградбата на 
комунална инфраструктура 

 
 Уредувањето и опремувањето на 
градежното земјиште ќе се врши од 
средствата кои се прибираат како 
надоместок за уредување на градежното 
земјиште, утврден со оваа Програма.  
  

V.   Висина на надоместокот за 
уредување  на градежното  
земјиште по населби и зони 

  
 1. Во текот на 2014 година 
надоместок за уредување на градежното 
земјиште во град Струмица ќе се 
наплатува за следните видови објекти: 
 
 1.1. За станбени куќи 1.700,оо 
ден/м2 нова корисна површина што ќе се 
гради, која е збир на нето површините на 
подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверена проектна 
документација, помножени со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” („Сл. весник на РМ” бр. 38/11 и 
93 /11)  и оваа Програма. 
 
 1.2. За станбени куќи, во VIII 
урбана заедница, на просторот ограничен 
со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент 
Охридски” и “Ѓорги Василев”, 
надоместокот изнесува 1.870,оо ден/м2 
нова корисна површина што ќе се гради, 
која е збир на нето површините на 
подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверена проектна 
документација, помножени со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето 
во зависност од степенот на уреденост” и 
оваа Програма. 
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 1.3. За станбени згради 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште се наплаќа во зависност од 
зоните во кои се гради објектот, а кои се 
определени како зони на крајот од оваа 
Програма. 
 
 Надоместокот ќе се пресметува за 
нето површина на подовите во сите 
простории на објектот спрема намената на 
користење и истиот ќе изнесува: 

 
Во Прва зона ..................4.500,оо ден/м2 
Во Втора зона ................4.000,оо ден/м2 
Во Трета зона ............... 3.500,оо ден/м2 
 
 За деловни простории во 
колективни станбени згради, надоместокот 
ќе изнесува: 
 
Во Прва зона ..................7.800,оо ден/м2 
Во Втора зона .................5.800,оо ден/м2 
Во Трета зона ................ 3.800,оо ден/м2 
  
 1.4. За деловни и јавни објекти, 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште изнесува 3.800,оо ден/м2 нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 

За пренамена на станбен простор во 
деловен простор, се наплаќа за 1 м2 
разликата од станбен во деловен простор, 
нето развиена површина. 

 
Во надоместокот за уредување на 

градежното земјиште не е земено како 
приход обезбедување на електрична 
енергија од дистрибутивната мрежа и 
трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, 
како и приклучоци на целата 
инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и 
канализација), што значи дека тие 
трошоци паѓаат на товар на инвеститорите 
кои ги градат инвестиционите објекти. 

 
 1.5. За деловни и јавни објекти во 
VIII урбана заедница, на просторот 
ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, 
“Климент Охридски” и “Ѓорги Василев”, 
надоместокот изнесува 4.180,оо ден/м2 
нова корисна површина што ќе се гради, 
која е збир на нето површините на 

подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверена проектна 
документација, помножени со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 
 
 1.6. За други објекти: 
 

-Спортски покриени објекти 
-Спортски откриени објекти 
- гасни станици и базни станици 
-Отворени пазаришта 
-Базени и  
-Трафостаници на 35 KW 
 

 Надоместокот за уредување на 
градежното земјиште изнесува 3.800,оо 
ден/м2 помножен со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 
 

1.7. За катни гаражи надоместокот 
за уредување на градежното земјиште 
изнесува 15.200,оо х 0,05 = 760,оо ден/м2 
согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 

 
1.8. За други објекти, во VIII урбана 

заедница, на просторот ограничен со 
улиците: “Ката Поцкова”, “Климент 
Охридски” и “Ѓорги Василев”. 

 
За други објекти: 
-Спортски покриени објекти 
-Спортски откриени објекти 
- гасни станици и базни станици 
-Отворени пазаришта 
-Базени 
-Трафостаници на 35 Кв, 
 

 Во VIII урбана заедница, на 
просторот ограничен со улиците: “Ката 
Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорги 
Василев”, надоместокот за уредување на 
градежното земјиште изнесува 4180 ден/м2 
помножен со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
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објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
  
 1.9. За катни гаражи во VIII урбана 
заедница, на просторот ограничен со 
улиците: “Ката Поцкова”, “Климент 
Охридски” и “Ѓорги Василев” надоместокот 
за уредување на градежното земјиште 
изнесува 16.720,оо x 0,05 = 836,оо ден/м2 

согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 
 1.10. За објектите од група на 
класа на намени Г - производство, 
дистрибуција и сервиси: 
   - Г1 тешка и загадувачка индустрија, 
   - Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 
   - Г3 сервиси и  
   - Г4 стоваришта  
 Надоместокот за уредување на 
градежното земјиште изнесува 20.553,оо х 
30% = 6.1660 х 0,05=308,3 ден/м2 нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 
 1.11. За бензинска пумпна станица 
и нејзини придружни содржини 
(продавници, кафетерии и ресторани, авто 
сервиси, авто салони, помошни 
простории), надоместокот изнесува 
3.800,оо ден/м2 нова корисна површина 
што ќе се гради, која е збир на нето 
површините на подовите на сите 
простории во објектот, согласно заверена 
проектна документација, помножени со 
соодветните коефициенти утврдени со 
“Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 
 
 1.12. За објектите од група на 
класи на намени Б5 - угостителски и 

туристички комплекси, хотелски комплекси 
и одморалишта, и за објектите од група на 
класи на намени А4 - хотел, мотел, 
времено сместување во викенд куќи, 
планинарски дом и ловен дом 
надоместокот изнесува 76.000,оо x 0,05 = 
3.800,оо ден/м2 нова корисна површина 
што ќе се гради, која е збир на нето 
површините на подовите на сите 
простории во објектот, согласно заверена 
проектна документација, помножени со 
соодветните коефициенти утврдени со 
“Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 

 
1.13.  За агро берзи, откупно 

дистрибутивни центри или пазари, 
висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште изнесува 3.800,оо 
ден/м2 нова корисна површина што ќе се 
гради, која е збир на нето површините на 
подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверена проектна 
документација, помножени со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма.” 
 
 2. Во текот на 2013 година 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште во Повеќенаменската 
индустриска зона во КО Сачево и КО 
Градско Балдовци ќе изнесува 20.553,оо х 
30% = 6.1660 х 0,05=308,3 ден/м2 нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 
            3. Во текот на 2013 година 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште во Зона Север, ГУП на Струмица 
на излезот кон с. Добрејци, ДУП 3 и 5 ќе 
изнесува 20.553,оо х 30% = 6.1660 х 
0,05=308,3 ден/м2 нова корисна површина 
што ќе се гради, која е збир на нето 
површините на подовите на сите 
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простории во објектот, согласно заверена 
проектна документација, помножени со 
соодветните коефициенти утврдени со 
“Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. Изградените 
објекти заклучно со 01.01.2012 кои беа 
ослободени од плаќање на надоместокот 
за уредување на градежно земјиште а 
имаа обврска сами да изградат целосна 
инфраструктура, за изградба само на 
водоводна мрежа и фекална канализација 
ќе им се пресметува надоместокот за 
уредување на градежно земјиште  од 70% 
од надоместокот за уредување на 
градежно земјиште за ДУП 3 и 5.  
 Овие цени се однесуваат само на 
класа на намени Г- производство, сервиси, 
стоваришта.  
 
 4. Во текот на 2014 година 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште во населените места: Вељуса, 
Водоча, Градско Балдовци, Дабиље, 
Добрејци, Просениково, Банско, Муртино, 
Сачево, Куклиш и Баница кои имаат Општ 
акт, УДНМ или ГУП ќе се наплатува за 
следните видови објекти: 
 
 4.1. За станбени објекти  
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште ќе изнесува 800,оо ден/м2  нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 
 4.2. За деловни и јавни објекти, 
надоместокот за уредување на 
градежното земјиште изнесува 1.900,оо 
ден/м2 нова корисна површина што ќе се 
гради, која е збир на нето површините на 
подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверена проектна 
документација, помножени со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето 
во зависност од степенот на уреденост” и 
оваа Програма. 

 
 За пренамена на станбен простор 
во деловен простор, се наплаќа за 1 м2 
разликата од станбен во деловен простор, 
нето развиена површина. 
 
 Во надоместокот за уредување на 
градежното земјиште не е земено како 
приход обезбедување на електрична 
енергија од дистрибутивната мрежа и 
трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, 
како и приклучоци на целата 
инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и 
канализација), што значи дека тие 
трошоци паѓаат на товар на инвеститорите 
кои ги градат инвестиционите објекти. 
 
 
 4. 3. За други објекти: 

-Спортски покриени објекти 
-Спортски откриени објекти 
-Гасни станици и базни станици 
-Отворени пазаришта 
-Базени 
-Трафостаници над 35 кВ, 
 
Надоместокот за уредување на 

градежното земјиште изнесува 1900,оо 
ден/м2 помножен со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 

 
4.4. За катни гаражи надоместокот 

за уредување на градежното земјиште 
изнесува 7.600,оо x 0,05 = 380,оо ден/м2 

согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 

 
 4.5. За објектите од група на класа 
на намени  Г - производство, дистрибуција 
и сервиси: 
  -  Г1 тешка и загадувачка индустрија, 
   - Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 
   - Г3 сервиси и  
   - Г4 стоваришта,  
 
 Надоместокот за уредување на 
градежното земјиште изнесува 20.553,оо х 
30% = 6.1660 х 0,05=308,3 ден/м2 нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
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помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 
 4.6. За бензинска пумпна станица и 
нејзини придружни содржини (продавници, 
кафетерии и ресторани, авто сервиси, 
авто салони, помошни простории), 
надоместокот изнесува 1.900,оо ден/м2 
нова корисна површина што ќе се гради, 
која е збир на нето површините на 
подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверена проектна 
документација, помножени со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето 

во зависност од степенот на уреденост” и 
оваа Програма. 
 
 4.7. За објектите од група на класи 
на намени Б5 - угостителски и туристички 
комплекси, хотелски комплекси и 
одморалишта, и за објектите од група на 
класи на намени А4 - хотел, мотел, 
планинарски дом и ловен дом 
надоместокот изнесува 38.000,оо x 0,05 = 
1.900,оо ден/м2 нова корисна површина 
што ќе се гради, која е збир на нето 
површините на подовите на сите 
простории во објектот, согласно заверена 
проектна документација, помножени со 
соодветните коефициенти утврдени со 
“Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма.” 
 

 
Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации: 
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Прва група 
800/1900 ден 

 
40% 

 
15% 

 
15% 

 
20% 

 
10% 

  
 

 
  

 
 
 

 
 

Вељуса + / / / / 320 760 760 152 123 760 760 
Водоча + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 
Гр. Балдовци + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 
Дабиља + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 
Добрејци + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 
Просениково  + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 
Банско + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 
Муртино + + + + / 720 1710 1710 342 277 1710 1710 
Сачево + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 
Куклиш + + + + / 720 1710 1710 342 277 1710 1710 
Баница + + + / / 560 1330 1330 266 216 1330 1330 

 
  
 
5.  Во текот на 2014 година надоместокот 
за уредување на градежното земјиште во 
населените места: Попчево, Рич, 
Дорломбос, Костурино, Мемешли, 
Орманли, Белотино, Раборци, Габрово, 
Свидовица и Триводи кои имаат УДНМ 
или Општ акт ќе се наплатува за следните 
видови објекти: 
 

 5.1. За станбени објекти  
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште ќе изнесува 400,оо ден/м2  нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
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објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 
 5.2. За деловни и јавни објекти, 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште изнесува 950,оо ден/м2 нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 

За пренамена на станбен простор 
во деловен простор, се наплаќа за 1 м2 
разликата од станбен во деловен простор, 
нето развиена површина. 

Во надоместокот за уредување на 
градежното земјиште не е земено како 
приход обезбедување на електрична 
енергија од дистрибутивната мрежа и 
трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, 
како и приклучоци на целата 
инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и 
канализација), што значи дека тие 
трошоци паѓаат на товар на инвеститорите 
кои ги градат инвестиционите објекти. 

 
 5. 3. За други  објекти: 

-Спортски покриени објекти 
-Спортски откриени објекти 
-гасни станици и базни станици 
-Отворени пазаришта 
-Базени 
-Трафостаници на 35 Кв 
 

  Надоместокот за уредување на 
градежното земјиште изнесува 950,оо 
ден/м2 помножен со соодветните 
коефициенти утврдени со “Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 
 

5.4. За катни гаражи надоместокот 
за уредување на градежното земјиште 
изнесува 3.800,оо x 0,05 = 190,оо ден/м2  
согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината  на 
трошоците за уредувањето во зависност 

од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 

 
5.5. За објектите од група на класа на 
намени Г - производство, дистрибуција 
и сервиси: 
- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 
- Г3 сервиси и  
- Г4 стоваришта,  
 Надоместокот за уредување на 
градежното земјиште изнесува 20.553,оо х 
30% = 6.1660 х 0,05=308,3  нова корисна 
површина што ќе се гради, која е збир на 
нето површините на подовите на сите 
простории во објектот, согласно заверена 
проектна документација, помножени со 
соодветните коефициенти утврдени со 
“Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма. 
 
 5.6. За бензинска пумпна станица и 
нејзини придружни содржини (продавници, 
кафетерии и ресторани, авто сервиси, 
авто салони, помошни простории), 
надоместокот изнесува 950,оо ден/м2 нова 
корисна површина што ќе се гради, која е 
збир на нето површините на подовите на 
сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација, 
помножени со соодветните коефициенти 
утврдени со “Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 
 5.7. За објектите од група на класи 
на намени Б5 - угостителски и туристички 
комплекси, хотелски комплекси и 
одморалишта и за објектите од група на 
класи на намени А4 - хотел, мотел, 
планинарски дом и ловен дом 
надоместокот изнесува 19.000,оо x 0,05 = 
950,оо ден/м2 нова корисна површина што 
ќе се гради, која е збир на нето 
површините на подовите на сите 
простории во објектот, согласно заверена 
проектна документација, помножени со 
соодветните коефициенти утврдени со 
“Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост” и оваа Програма.” 
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Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации :  
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Втора група 
400/950 ден 

 
40 
% 

 
15% 

 
15% 

 
20% 

 
10% 

 
  

 
   

Попчево + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Рич + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Дорламбос + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Белотино + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Костурино + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Мемешли + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Орманли + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Раборци + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Габрово + + + / / 280 665 665 133 216 665 665 

Свидовица + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

Триводи + / / / / 160 380 380 76 123 380 380 

 
 
 6. Коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината  на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа 
Програма. 
 

 

         6. 1.Станбени објекти 

Коефи-циенти 

1 Станбени простории 1.0 
2 Станбени простории со висина до 2,5 м, потпокривен простор  0.2 
3 Логија затворена од три страни 0.4 
4 Подлогија затворена од две страни 0,3 
5 Балкони,тераси 0,2 
6 Заеднички преодни тераси,пасажи 0,2 
7 Помошни простории, остава за гориво,котлара, визба 0.3 
8 Трафостаница од 35 KW во објектот и надвор од објектот 0,3 
9 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 
10 Стражарница, управител, простор за домар 0,5 
11 Паркиралишта и гаражи 0,1 

 
 

 6.2. Деловни и  јавни  објекти коефи 
циенти 

1 Простории 1,0 
2 Магазини 0,5 
3 Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3 
4 Трафостаница до 35 KW во објект и надвор од објект 0,4 
5 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5 
6 Паркиралишта и гаражи 0,1 
7 Логија затворена од три страни 0,5 
8 Подлогија затворена од две страни 0,4 
9 Балкони, тераси 0,3 
10 Отворен наткрилен простор 0,3 
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 6.3. Други објекти коефициенти 
1 Катна гаража 0,05 
2 Спортски покриени објекти 0,5 
3 Спортски откриени објекти 0,3 
4 

Гасни станици и базни станици 
50% од површината на локацијата  

1,0 
5 

Отворени пазаришта 
30% од површината на локацијата, 

1,0 
6 Базени 0,2 
7 Трафостаници над 35 KW 1,0 
8 

Објекти за алтернативна  енергија 
20% од површината на  локацијата 

1,0 

 
 

 6.4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервиси 
 

коефици 
енти 

1. Г1- тешка и загадувачка индустрија 0,05 
2. Г2- лесна и незагадувачка индустрија 0,05 
3. Г3- сервиси 0,05 
4. Г4- стоваришта 0,05 

 
 6.5. Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, 

кафетерии и ресторани, авто -сервиси, авто салони, помошни простории) 
коефици 
енти 

1. Продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0 
2. Услужни простории на бензинските пумпни станици 1,0 

 
 6.6. Класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски 

комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4- 
хотел, мотел, планинаркси дом и ловен дом 

коефици 
енти 

1. Сите простории 0,05 

 
 6.7. Останати објекти 

 
коефици 
енти 

1. 
За агро-берзи, откупно-дистрибутивни центри или пазари  
 

50% од вкупно 
пресметаната 
површина  1,0 

 
 
Во нова корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна 

документација не се пресметува површината на:  
-ѕидови и други конструктивни елементи; 
-инсталационите канали; 
-окната на лифтови; 
-окна на врати; 
-отворени паркиралишта; 
-подземни резервоари; и 
-објекти заштитени како културно наследство. 

 
 7. За подрачјето во градежниот реон и надвор од него, каде Општина Струмица не е 
во состојба да обезбеди целосно уредување на градежното земјиште согласно предвидениот 
обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и 
инсталации, инвеститорите ќе плаќаат надоместок како што следува: 
 

7.1. За улици и тротоари или јавен пат,  
 од предвидениот надоместок за 
 односниот тип на објекти ......................  40% 
7.2. За улична водоводна мрежа ........... 15% 
7.3. За главен довод на вода и  
построение  за прочистување .................15%  
6.4. За улична (фекална)  
канализациона  мрежа ............................ 20% 
7.5. За колекторска  
(атмосферска) канализација ....................10% 
Или  вкупно: ...........................................100% 

8. Износот на надоместокот за уредување на градежно земјиште за  површината на 
легален објект што е урнат или ќе се урива, а на негово место (во иста градежна парцела) се 
гради друг објект, се намалува од развиената површина на објектот што ќе се гради, по 
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истите норми (проценти) по кои е пресметан во моментот на регулирањето на надоместокот 
за уредување на градежно земјиште (кога за тоа има поднесено барање). 

 
9. Износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште за објекти од 

времен карактер, кои преминуваат во објекти од траен карактер се пресметува надоместок 
како за новоизграден објект. 

 
10. За реконструкција на легално изградени објекти со иста површина и намена не се 

пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште. 
 
11. Во колку во текот на годината се наложи потреба од промена на висината на 

надоместокот поради поголема инфлација, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на 
општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика 
на Р. Македонија. 

 
12. Градоначалникот на Општината, може поединечно со Решение да одобри, 

износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште да се плати на рати во 
зависност од висината на надоместокот и оценката за важноста на објектот. 

 
13. Во текот на 2013 година од наплата на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште ќе се ослободат сите јавни служби основани од општина Струмица. 
 
 

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ 

 
Ф2. Уредување на градежно земјиште  
       (рушење објекти) …………………….………..…..……..…. .. 500.000,00 ден. 
         
 
1. ФА. Уредување на градежно земјиште 
       (капитални трошоци) ..................................................... 164.594. 000,00 ден. 
 
 

р.б. објект  

1 повекегодишни инвестиции за пробивање на патишта 

2 повеќегодишни инвестиции за улици 

3 трансфер  до „Комуналец“ 

4 улица „Агроберза“ 

5 изгадба на улица  “М.Минанова“ 

6 улици во Касарна 
7 отварање на улици во детлани планови со Г - намена 

8 пробивање на патишта во Софилар 

9 втор слој на ул „А.Нивичански“  кај Аце јапонецот 

10 втор слој на ул. „Моша Пијаде“ (од гимназијата до ул. „11-ти Октомври“) 

11 втор слој на ул. „5 -ти Ноември“  (од јаворот до ул. „Бетовенова“) 

12 втор слој на ул. „Кр.Република“ (од од кружен ток нагоре -  десна страна) 

13 втор слој на ул.„ Жртви на фашизмот“ ( цела улица) 

14 втор слој на ул. „Браќа Миладинови“ (од Алфа банка до ул. „ Б.Единство“) 

15 втор слој на ул. “Б. Единство“ (од„Кл.Охридски“ до „24-ти Октомври“) 

16 втор слој на улица „Тимо Тренчев“ 

17 втор слој на ул. „Горѓи Трајков“позади Модна конфекција „Г.Цунев“ 

18 втор слој на ул. „Младинска“ (од  ул.„Горѓи Василев“ до ул.„Ристоман Попчевски“) 

19 асфалт на ул. „Боро Поцков“ (покрај социјална зграда) 

20 втор слој на ул. „Димитар Цветинов“ ( од ул. „Младинска“ до ул. „Маршал Тито“) 
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21 втор слој на ул. „Р. Попчевски“ (од ул.„Маршал Тито“ до ул. „Спиро Захов“) 

22 втор слој на ул. „С. Стоименски“ (од црква „Св Петанесет“ до ЕХ „Бариел“) 

23 втор слој на игралиште во ООУ „Маршал Тито“ 

24 втор слој на ул. „Бел Камен“ 

25 втор слој на ул. „11 Октомври“ (меѓу  АД „Грозд“ и зградите) 

26 пробивање и потпорни ѕидови  на ул. „Партизанска“ 

27 пробивање на улица „Струма“ 

28 пробивање на ул. „Пиринска“ 

29 улица „Г.Делчев“ - мало стопанство позади „Терзи“ тампон 

30 бетонирање на ул. „Тодор Чучков“ од бр 1 до бр 15 

31 санирање на потпорен ѕид на ул. „Тодор Чучков“ 

32 потпорен ѕид да ул. „Стив Наумов“  од бр. 71 до бр. 85 

33 санирање на потег пред ЈП „Струмица- гас“ кон ООУ „В.Подгорец“ 

34 бетонирање на џеб на ул. „Д.Влахов“ позади Караристови 

35 бетонирање на ул.  „С.Стоименски“ од 60 до 64 позади  црква „Св.15-сет.“ 

36 бетонирање на џеб на ул. „Св.Марковиќ“ кон ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ 

37 бетонирање на џеб меѓу ул. „5 - ти Ноември„ и „Д.Влахов“ 

38 санација на сокак на ул. „Братство и Единство“  бр 6 

39 поправка на трап кај Декомресорска станица 

40 тротоар покрај ООУ „С.Масев“ ул .Ј.Сандански“ 

41 тротоар на ул. „В.Сурчев“ од „Бр. и Единство“ до бр 10 

42 тротоар на ул. „Светозар Марковиќ“ 

43 тротоар на ул. „Д.Влахов“ од ул.  „Кр.Република“ до крај 

44 тротоар на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ од 31 до 73  

45 тротоар на ул. „Јадранска“ 

46 тротоар  на ул. „Вардарска“ од плоштад  „29 -ти Ноември“ до ул. „Кр. Република“ 

47 тротоар на пл. „29 Ноември“ меѓу ул: Огражден - Вардарска - Кожув“ 

48 тротоар на ул. „Д.Цветинов “од ул. „М.Тито“ до „Санторини“ 

49 тротоар на ул. „Огражден“ („Д.Влахов“ до „С.Марковиќ“) 

50 тротоар на ул. „А.Нивичански“ и бетонирање кон ул. „5 -ти Ноември“ и „Охридска“ 

51 тротоар на ул. „Епименонда Поп Андонов“ 

52 тротоар на ул. „11 Септември“  една страна 

53 проекти и ревизии за патишта, канализации 

54 ИПО за сите потреби 

55 проект за поврзување на градот со ридовите над градот 

56 повеќегодишни инвестиции - егејско маало 

57 транвајска (железничка) жичара – панорамска 

58 потпорен ѕид  на ул „Проелетерска“ 

59 потпорен ѕид на ул.  „Партизанска“ 

60 потпорен ѕид на ул. „Крушевска Република“ под Чурлински мост 
 
2. ФД: Уредување на простор во рурални подрачја 
(капит.трошоци) ...........................................................................16.120.000 ден. 
 

р.б. објект 

1. тампонирање на полски патишта 

2. детско и гралиште во Гр. Балдовци 

3. уредување на училишниот двор во Гр. Балдовци 
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4. Гр.Балдовци тротоар од мостот до транз. пат од страна  на „Терминалот“ 

5. Габрово - каскада на реката за да нема наноси 

6. Габрово - потпорен ѕид  спроти Стојан Коциров 

7. Банско - цементирање на улица од Реџеп до Русковски Трајчо 

8. Дабиле - реконструкција на паркот и фонтаната 

9. Дабиле - тротоар меѓу двата моста 

10. Дабиле - тампонирање на улица од ФИС до Васил Маџаров 

11. Дабиле - сверно огледало пред Тупачевци 

12. Дабиле – уредување  на фудбалско игралиште 

13. Добрејци - проширување и оградување на гробишта 

14. Добрејци –  вештачки издадености  на патот (лежечки полицајци) 

15. Просениково - цемент на ул. од Таке Тулев до Васе Трајков  

16. Просениково – вештачки издадености на патот (лежечки полицјци) 

17. Просениково – Уредување на фудбалско игралиште 

18. Просениково – уредување двор во училиштето 

19. Муртино - бетонирање на канавките кон З-пласт 

20. Муртино - бетонирање на канафките во Чифлик 

21. Муртино – поправка на тротоар 

22. Муртино – од сокак од 3-пласт до Раде Донков 

23. Муртино – од Протестатнска црква до Митко Витанов 

24. Муртино – од Стевчо Георгиев до главен пат 

25. Муртино – од Миле Поцков до Асен Јовов 

26. Муртино – од Живко Котев до Роберт Глигоров 

27. Сачево - реконструкција на мостови во селото 

28. Свидовица – настрешница на регионалниот пат.  

29. Куклиш – интервенција асфалтирање кај училиштето 

30. Куклиш хортикултурно уредување двор кај спортската сала 

31. други работи во села  

32. повеќе годишни инвестиции 
 
3. Ј2: Одведување и прочистување на отпадни води ....2.300.000 денари 
 
р.б. Објект 

1 чистење на канлот во Егејско маало позади хотел „Глигоров“ 

2 чистење на канал „Св.Илија“ 

3 чистење на мали канали на  ул. „Цветан Димов“ кај бр.  78 и околу 
4 чистење на канал „Кр. Република“ + долниот дел 

5 чистење на канали во села 

6 чистење на шкарпа над порој  на ул „Кр. Република“ и ул. „Пљачковица“. 
 
4.ЈА: Изградба на јавно осветлување ...................................  14.560.000 ден. 
р.б. објект 

1 повеќе годишни инвестиции 

2 новогодишно осветлување 

3 набавка на опрема за улично освтлување - трансфер  

4 набавка на орема за ул. осветл. за селата - трансфер 

5 улично осветлување зад зона „Север“ спрема Добрејци 

6 улични столбови на 5 локации во општината - трансфер 

7 нови ормари пред секоја трафостаница 
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5.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување ….............. 5.600.000 ден. 
  

р.б. О б ј е к т  

1 нови водоводи во град 

2 водовод касарна 

3 резервоар во Попчево од 80 м3 

4 каптажа и доводен цевковод  - Раборци 

5 нова водоводна мрежа на ул. „Кр. Република“  од 2  до  бр.44  

6 други интервенции во водоводи 
 
 
6. ЈИ: Изградба на системи за одведување и  
       прочистување на води ..................  27.146.000 ден. 
 

1 нови канализации во градот 

2 Повеќегодишни  инвестиции -  Ободен канал,  и др. 

3 повеќе годишни инвестиции во турското маало 

4 одводнување  на Гаскарникот, Бучала и Мирдиите во Гр.Балдовци 

5 канализација на спортска сала  -Куклиш 

6 фекална канализација - Костурино 

7 канализација зона „Север“ 

8 одводнување на место викано „Реката“  во Просениково 
 
 
7.ЈМ: Паркови и зеленило .......  600.000 ден. 
 
 

1 Главен проект за голф терен  „Чам Чифлик“ 
 
 

8.ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци) ........27.500.000 денари  
 
р.б. Објект 

1 Трансфер до ЈП „Струмица - гас” за мрежа за гас 

2 трансфер до ЈП  „Паркиралишта – Струмица“  за припејд паркинг 
 
 
9.ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци) ................  5.750.000 денари  
 
 

р.б. Објект  

1 реновирање на спортски игралишта 

2 скејт парк  

3 клупи и канти во центарот на с. Градско Балдовци 

4 бројки на улици и куќи  - повеке годишни инвестиции 

5 метални шипки за оградување на тротоар  на ул. „В.Сурчев“  згр. 1 

6 клупи и канти 

7 летниковец и целосно уредување на ул. „Атанас Нивичански“ 

8 патека за параглајдери и стрелаштво - пробивање на пат 

9 брзино мерачи  - електронски на влезовите во градот 
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VIII. Надоместок за експро-
пријација на градежното земјиште  

 
 За обештетување за градежно 
земјиште за пробивање на улици, 
тротоари и џебови на улици во градот 
Струмица и населените места ќе се 
наплаќа како што следува: 
 Градежно неизградено земјиште 
во потесниот градежен реон на град 
Струмица: 

1. Вредноста на неизграденото 
градежно земјиште во потесниот градежен 
реон на град Струмица ограничен со 
Генералниот урбанистички план, се 
определува спрема зоната во која се 
наоѓа, и тоа: 

 
Во Прва зона ...............1.200,оо ден/м2; 
Во Втора зона ..............1.000,оо ден/м2; 
Во Трета зона ................ 800,оо ден/м2; 
Во Четврта зона .............500,оо ден/м2; 

 
 2. Вредноста на неизграденото 
градежно земјиште во потесниот градежен 
реон на населените места ограничени со 
УДНМ или ГУП изнесува 200,оо ден/м2 . 
.        3. Вредноста на градежното 
неиградено земјиште надвор од потесниот 
градежен реон за кое постои урбанистички 
план, ќе се наплатува како што следува: 
  3.1. Во прва зона - покрај 
потесниот градежен реон на град 
Струмица (на пр. Пречистителна 
станица)...................................400,оо ден/м2 
; 
    3.2. Во втора зона - покрај 
магистрален пат и населените места со  
Одлука за определување на градежниот 
реон ....................................300,оо ден/м2 ; 
    3.3. Во трета зона - покрај 
останати јавни патишта надвор од 
потесниот реон на насел- 
бите ....................................... 200,оо ден/м2;  
3.4. Во Четврта зона - во и покрај 
пасивните и заостанати населени места - 
Рич, Белотино и Попчево ..... 40,оо ден/м2. 

 
 
VIII. Граници на зони во потесниот 
градежен реон  на град Струмица 

 
1. Прва зона - го опфаќа 

подрачјето во централниот дел од градот 
кој е ограничен со улиците: 

Дел од ул. „Ленинова” покрај 
паркот пред зградата на Општината, 
ул.”Боро Џони”, “Орце Николов”, “Ванчо 
Китанов”, ја пресекува ул. “Благој Мучето”, 
кај споменикот на револуцијата, “24-ти 
Октомври”, “Младинска”, „Кр. Република”, 

“Димитар Влахов” и се затвора со ул. 
„Ленинова”. 

2. Втора зона - го опфаќа 
подрачјето надвор од границите на прва 
зона и тоа: 
 Просторот ограничен со: патот М-
6, ул.”Климент Охридски”, ул.”Ѓорги 
Упчев”, ул. „Бетовенова”, ул. „5-ти 
Ноември”, ул. „Стив Наумов”, граница на 
урбаниот опфат со ГУП,  до спој со патот 
М-6. 
 3. Трета зона - го опфаќа 
просторот надвор од втората зона во 
рамките на градежниот опфат со ГУП и 
тоа источно од патот М-6, источно од бул. 
“Климент Охридски”, јужно од ул. “Ѓорги 
Упчев”, западно од ул. “Маршал Тито” и 
северно од границата на Урбан модул 26 
дефиниран со ГУП на град Струмица. 
 4. Четврта зона - го опфаќа 
просторот на повисокиот дел на градот и 
тоа над улиците: “Бетовенова”, Славчо 
Стојменски”, Бел Камен”, “Пиринска”, 
“Партизанска”, ја пресекува ул. “Васил 
Главинов” и од над ул. “Стив Наумов”. 

 
 IX. Завршни одредби  
 

  Започнатите постапки за издавање 
на одобрение и на одобрение за употреба 
ќе продолжат според прописите кои 
важеле до денот на стапувањето во сила 
на оваа Програма, а спрема законски 
предвидениот рок за завршување на тие 
постапки. 
 
 Х. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
   
Бр.07-10591/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
 С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици на терито-
ријата на општина Струмица за 2014 

година 
 

 Се објавува Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици на 
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територијата на општина Струмица за 
2014 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
    Бр. 08-10592/2   Општина Струмица 
    30.12.2013 год.    Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

  484. 
  Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник  на  Република Македонија“  бр. 
5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот  на  општина Струмица  на  
седницата  одржана  на 26.12.2013 година, 
донесе 
 

 
П р о г р а м а  

за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 2014 година 

 
 

 Во текот на 2014 година, ќе се извршат следните активности: 
 
I.  ЈД. Изградба и реконструкција на 
       локални патишта и улици …………..........……..  34.100.000,оо денари 
 
ред. 
бр.  населено место- објект  

1.  повеќе годишни инвестиции 

2.  асфалтирање на улица од број 75 во Гр. Балдовци  

 Банско: 

3.  улица од Банско кон Моноспитово 

4.  асфалтирање на улица од Стојчо Трендов до главен пат  

5.  асфалт на улица од Асан Мустафов до главен пат 

6.  асфалт на улица од Ване Горичев до главен пат 

7.  асфалт на улица од главен пат до Игор Димитров  

 Дабиле: 

8.  асфалт на улица од бр 66 до 69 

9.  асфалт на улица од бр. 111 до 117 

10.  бетонирање на улица од бр. 325 до  бр.327 

11.  бетонирање на улица од бр. 78 до бр. 80 

12.  бетонирање на улица кај бр. 120 

13.  бетонирање на улица од од бр. 284 до  бр.286 

14.  втор слој на афалт на игралиштето 

15.  асфалт на улица меѓу Црква и Палазови 

16.  асфалтирање на улица во Вељуса 

17.  асф. на ул. од Зурапова чешма до Ванчо Витанов 

18.  Вељуса - улица од работилница на Бранко Митев до Извор 

19.  асфалтирање на улици во Баница 

20.  асфалт на улица према Ивица 

21.  асфалт према училиштето - втор слој 

 Сачево: 

22.  асфалт на улица позади црквата до Витанов Џоко 

23.  Добрејци: 

24.  асфалт на ул. од 94а до последна кука 

25.  асфалт на ул. од црква до бр. 114 

26.  асфалт на ул. од бр. 49 до бр. бр.53 а  
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 Просениково: 

27.  асфалт на ул. од Љуба Мирчева кон Динко 

28.  асфалт на ул. од Таке Тулев до Игор Насков 

 Рич: 

29.  асфалт на ул. од центарот до чешма и до главна улица 

 Костурино: 

30.  асфалт на ул. од Илиев Ристо до Смиљанов Боро 

31.  асфалт на ул. од Петков Ванчо до Трајков Ванчо  

32.  асфалт на ул. од Чонев Ристо до Карајанов Кољо 

 Муртино: 

33.  асфалт на ул. од Орце Тушев до Киро Најданов 

34.  асфалт на ул. спроти бензинската  

35.  асфалт на ул. од Драге Манушев до Ристоман Mанушев 

36.  асфалт на ул. од Боклето до Живко Герогиев  

 Свидовица: 

37.  асфалт на улица од Бранко Маџаров до Турско маало  

 Попчево: 

38.  асфалт на ул. од Бара чешма до Донка Коцева 

39.  асфалт на ул. од Черкезов Тачо до Ризов Ванчо 

 Водоча : 

40.  асфалтирање на улица 
 
 
 II.  Ј6 .  Одржување и заштита на локални патишта и улици 
и регулирање на режим на сообраќај ...................6.890.000,00 денари 
 
 

р.б. Објект   

1 крпење на ударни дупки   

сол 

механизација 

2 Зимско одржување  вкупно 

3 Хоризонтална сигнализација   

4 Вертикална сигнализација(знаци)   

5 Чистење на банкини и сливници покрај пат   

6 Подигање на шахти   

7 Одржување на фонтани и цвеќарници   
 
 
 Средствата за реализација на 
Оваа програма ќе се обезбедат од 
Буџетот на општина Струмица и 
Агенцијата за јавни патишта.  
 
 III. Оваа Програма влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.07-10592/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

………………………. 

  
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за 

одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Струмица 

 за 2014 година 
 
 

 Се објавува Програмата за 
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Струмица за 2014 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.12.2013 година. 
 
  Бр. 08-10593/2        Општина Струмица 
  30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

............................ 
  485. 
  Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник  на  Република Македонија“  бр. 
5/02) и член 20 став 1 точка 13 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот  на  општина Струмица,  на  
седницата  одржана  на 26.12.2013 година, 
донесе 
 

П р о г р а м а 
за одржување на јавното осветлување 
на подрачјето на Општина Струмица за 

2014 година 
 

 1. Вовед 
Согласно Одлуката за комунален 

ред и мерките за нејзино спроведување  
на подрачјето на општина Струмица, 
Советот на општината  го уредува и 
организира  одржувањето на објектите и 
инсталациите, редовна замена на 
светлечките тела, чистење и боење на 
електричните столбови. 

 
Со Програма  се утврдуваат 

активностите за одржување на јавното 
осветлување за 2014 година, односно се 
утврдува обемот и динамиката на 
одржувањето, финансирањето на истите, 
како и финансирањето на потрошената 
енергија од јавното осветлување во 
општината. 

 
Финансирањето, односно 

покривањето на трошоците за јавното 
осветлување е регулирано со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за 
комуналните такси (“Сл. весник на РМ” 
број 92/07), според кој за користење и 
одржување на јавното осветлување се 
плаќа комунална такса. 

 

Наплатата на таксата за 
користење и одржување на јавното 
осветлување од имателите на броило ја 
врши ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ -  
Струмица и ја уплатува на сметка на 
Буџетот на општина Струмица. 

 
Мрежата за јавно осветлување се 

напојува од 122 трафостаници во кои се 
наоѓаат блокови за јавно осветлување.  

 
Со редовното одржување на 

јавното осветлување е опфатено: 
 
- замена на прегорени и скршени 
сијалици; 
- замена на оштетени светлосни 
арматури; 
- замена на заштитни стакла; 
 -замена на сите останати 
елементи на сијаличното место 
(пригушници,     фасонки и др.) 

 
 2. Финансирање 
 
 Финасирањето на јавното 
осветлување ќе се реализира преку 
Буџетот на општина Струмица и тоа преку 
Ј3 Програмата  -  Јавно осветлување во 
вкупен износ од .......12.500.000,oo денари 
од кои:  
 
   За тековната потрошувачка на 
    електрична енергија… 9.500.000,оо ден; 
   За одржување  на инстала- 
   циите …......................... 3.000.000,оо ден. 
 

Редовното одржување на јавното 
осветлување се изведува преку 
составување на пријава – барање од 
страна на граѓани, месни и урбани 
заедници и се однесува за дефект на 
улично осветлување и за проширување на 
улично осветлување. Исто така ќе се 
вршат редовни контроли како теренски 
увиди за согледување на состојбите, 
отсранување на утврдените дефекти и 
доведување на јавното осветлување во 
исправна состојба. 

 
      Во рамките на одржувањето на 
јавното осветлување ќе се врши и месечно 
читање на потрошената електрична 
енергија од јавното осветлување во сите 
напојни 140 трафостаници. 
 
 Редовното одржување преку 
замена на елементи ќе го врши ЈП 
“Паркиралишта – Струмица“, која  е 
стручно екипирана за вршење на оваа 
дејност  за набавката на елементи за 
уличното осветлување  ќе се реализира 
преку тендерски постапки.  
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Надзор во редовното одржување 
на инсталациите, проверка на 
пристигнатите фактури за наплата на 
извршените работи, како и динамика на 
наменското користење на средствата ќе 
врши преку Секторот за урбанизам и 
комунални работи Струмица. 
 
 3. Оваа Програма влегува во сила 
по објавувањето во “Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-10593/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2014 година 
 

 Се објавува Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица за 2014 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10594/2     Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................ 
 486. 
 Врз основа на член 17 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на  
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за изработка на урбанистички планови на подрачјето 
на  општина Струмица за 2014 година 

 
     1. Вовед 

 
 Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Струмица 
за 2014 година претставува основа за изработка и донесување на: Детални урбанистички 
планови и Урбанистички планови за населените места во Општината, основа за уредување и 
опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добивање 
согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски. 
 
   2. F1 – Урбанистичко планирање  .................................... 4.000.000,оо денари  
 

- Детални урбанистички планови  ...................................... 1.500.000,оо денари 
- Урбанистички планови во село ......................................      500.000,оо денари 
- Ажурирани подлоги  ............................................................1.000.000,оо денари 
- Нови планови и подлоги заради легализација  ..............  1.000.000,оо денари 

 
 I.  Детални урбанистички планови во градот  

 
р.б. Објект Износ 

денари 
1.  Блок 1 (Дел од централно градско подрачје)  
2.  Блок  10      
3.  Блок 18  
4.  Блок 21   
5.  Блок 39    
6.  Блок 40   
7.  Измени на ГУП на град Струмица  
8.  Блок 23 и дел од блок 24  

9.  Блок 30 (дел)  
10.  Блок 8 (дел)  
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 II. Детални урбанистички планови во градот  самофинансирање 
 
р.б. Објект Износ денари 

1 Блок 4 (дел) самофинансирање 

2 Блок 16  самофинансирање 

3 Блок 24  самофинансирање 

4 Блок 25 (дел) самофинансирање 

5 Блок 21/1 (дел) самофинансирање 

6 Блок 13 (дел) самофинансирање 

7 Блок 8 (дел)  самофинансирање 

8 Блок 33 (дел) самофинансирање 

9 Блок 3-а (дел) самофинансирање 

10 Блок 35 (дел) самофинансирање 

11 Дел од блок 41 самофинансирање 

12 Блок 12 (дел) самофинансирање 

13 

ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5, 
со граничен опфат: 
- ул. „Булевар Ленинова“, 
- ул. „Благој Јанков Мучето“ (улица бр. 4 по ДУП), и 
- КП бр. 287 

самофинансирање 

14 

ДУП за дел од Блок бр. 37/1 
со граничен опфат: 
- ул. „Ванчо Китанов“, 
- ул. „Ванчо Китанов“ пристапна, и 
- ул. „Благој Мучето“ 

самофинансирање 

15 
Дел од Блок 3-а (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527 КО 
Струмица 

самофинасирање 

16. Дел од блок 14 (КП бр. 5763/1 и 5764 КО Струмица)  самофинасирање 

 
 III.Урбанистички планови за село 
 

Р.б. Објект Износ денари 

1 Урбанистички план за село Вељуса  

2 Урбанистички план за село Водоча  

3 Урбанистички план за село Гр. Балдовци  

4 Урбанистички план за село Дабиља  

5 Урбанистички план за село Добрејци  

6 Урбанистички план за село Просениково  

7 Урбанистички план за село Банско  

8 Урбанистички план за село Муртино  

9 Урбанистички план за село Сачево  

10 Урбанистички план за село Куклиш  

11 Урбанистички план за село Баница  

12 Урбанистички план за село Попчево  

13 Урбанистички план за село Рич  

14 Урбанистички план за село Костурино  

15 Урбанистички план за село Раборци  

16 Урбанистички план за село Габрово  

17 Урбанистички план за село Свидовица  

18 Урбанистички план за село Дорломбос  

19 Урбанистички план за село Мемешли  

20 Урбанистички план за село Орманли  

21 Урбанистички план за село Три Води  
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V. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на 
просторот вон планските опфати 

 
р.б. Објект Износ денари 

1 КП бр. 2512, КО Дабиле самофинансирање 

2  КП  бр. 434, 433, 427, 428, 429 и  432 
 КО Градско Балдовци 

самофинансирање 

3 КП бр. 1182/1 КО Градско Балдовци самофинансирање 

4 КП бр.10/1, КО Куклиш самофинансирање 

5 КП бр. 710, КП бр.  711 и дел од КП бр. 717 КО Дабиле самофинансирање 

6 КП бр. 1362 и 1363 КО Добрејци самофинансирање 

7 КП бр. 1481 КО Градско Балдовци самофинансирање 
8 КП бр. 7866, КО Струмица самофинансирање 
9 КП бр. 10 КО Костурино самофинансирање 

10 КП бр. 59 КО Три Води самофинансирање 
11 КП бр. 2241, 2242, 2243 и 2239 КО Габрово самофинансирање 
12 КП бр. 1462 КО Градско Балдовци самофинансирање 
13 КП бр. 1 КО Струмица самофинансирање 

 
 
V. Детални урбанистички планови за една парцела 
 
 

Р.б. Објект Износ денари 
1 КП бр. 1837  КО Струмица самофинансирање 
2 КП бр. 4820  КО Струмица самофинансирање 
3 КП 4469, КО Струмица самофинансирање 
4 КП 5382, КО Струмица самофинансирање 

5 КП бр. 1000, КО Струмица самофинансирање 

6 КП бр. 1787  КО  Струмица самофинансирање 

7 KП бр. 2598 КО  Струмица самофинансирање 

8  КП бр.  5006 КО Струмица самофинансирање 
9 КП 164 – КО Струмица самофинансирање 

10 КП бр. 3178 КО Струмица  самофинансирање 
11 КП бр. 2082 КО Струмица самофинансирање 
12 КП бр. 2331 КО Струмица самофинансирање 
13 КП бр. 3786/1 и 3786/2 самофинансирање 
14 КП бр. 336 КО Струмица самофинансирање 
15 КП бр. 5338 КО Струмица самофинансирање 

VI. Детални урбанистички планови вон населено место 

Р.б
. 

Објект Износ денари 

1 Индустриска зона Куклиш-Свидовица Буџет на РМ 
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3. Финансирање 

За финансирање на урбанистичките 
планови од програмата Ф1 средства ќе се 
обезбедат од: Буџетот на општина Струмица 
за 2014 година, со самофинансирање и од 
Буџетот на РМ. 

 
4. Завршни одредби 

 
Во текот на годината во зависност од 

потребите, Програмата може да претрпи 
измени и дополнувања. 

Врз основа на годишната програма 
за изработка на урбанистички планови, 
Општината како нарачател на планот 
склучува договор за изработка на планови 
согласно Законот, со правни лица кои имаат 
овластувања и лиценци за изработка на 
урбанистички планови. 

 
Оваа Програма влегува во сила 

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

 
Бр.07-10594/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за одржување 
на јавната чистота на подрачјето на општина 

Струмица за 2014 година 
 

 Се објавува Програмата за 
одржување на јавната чистота на подрачјето 
на општина Струмица за 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10595/2     Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................ 
  487. 
  Врз основа на член 12 од Законот за 
јавна чистота („Службен весник  на  
Република Македонија“  бр.  111/08, 64/09, 
88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) и 
член 20 став 1 точка 15 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот  

на  општина Струмица,  на  седницата  
одржана  на 26.12.2013 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
за одржување на јавната чистота на 
подрачјето на општина Струмица 

за 2014 година 
 

1.Вовед 
 
Програмата за одржување на јавната 

чистота на подрачјето на Општина Струмица 
за 2014 година ги дефинира обемот, 
динамиката, начинот на вршење на 
потребните активности и начинот на нивното 
финансирање.  
 Одржувањето на јавната чистота 
подразбира чистење (метење и миење) на 
јавните сообраќајни површини и е во 
зависност од: 

- густина на населеноста; 
- фрекфенција на луѓе и моторни возила; 
- степен на нечистотија; 
- степен на пречки (паркирани возила, 

диви продавачи и др.); 
- инфраструктурните сообраќајни услови; 
- делувањето на градежната оператива, 

која со своите возила се јавува како еден 
од најголемите загадувачи на јавните 
сообраќајни површини. 

    2. Одржувањето на јавната чистота ќе 
се состои од: 
 

- Машинско и рачно метење и миење 
на улиците, булеварите, како и сите други 
јавни површини и отворени простори и јавни 
објекти наведени во Законот за јавна 
чистота;  

- Празнење на уличните корпи за 
отпад кои се поставени во поширокото 
централно градско подрачје; и 

- Одржување на јавните површини во 
зимски услови. 
    Одржувањето на јавната чистота ќе 
го вршат дневно-дежурните и ноќните 
метачи. 
     Дневно-дежурните метачи ќе вршат 
рачно метење во поширокото централно 
градско подрачје и празнење на уличните 
корпи за отпад со двократно работно време 
и тоа од 08,30  до 12,30  и од 17,30  до 20,30 
часот,  шест дена во седмицата (слободен 
ден сабота).  
 Вкупната површина која ќе се  
одржува е 59.332 м2.  
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 Реонот кој ќе се одржува е следниот: 
 

- бул.”Маршал Тито” со површина од  ................... 9 437 м2 
- бул.”Гоце Делчев” со површина од  ................... 12 285 м2 
- ул.”Ленинова” со површина од .......................... 18 625 м2 
- ул.”Маршал Тито” со површина од ...................... 8 040 м2 
- ул.”Гоце Делчев “ со површина од  ..................... 2 704 м2 
- ул “Сандо Масев” со површина од  ...................... 2 376 м2 
- ул.” Герас Цунев” со површина од  ....................... 1 932 м2 
- ул “Јосиф Јосифофски” со површина од  ............ 1 833 м2 
- ул.”Невена Стојкова” со површина од  ...............  2 100 м2 

          
 Согласно Законот за јавна чистота ќе се продолжи со поставување на нови улични корпи 
за отпад почнувајќи од централното градско подрачје кон периферните делови на градот. 
    Ноќното чистење  ќе се врши  шест дена со чистење на поширокото централно градско 
подрачје и двапати седмично на секој од трите реони во периферните делови на градот со 
работно време од 04 до 11 часот. Во пошироко градско подрачје ќе бидат опфатени следниве 
булевари и улици со вкупна површина од 85.898 м2: 
 

- бул.”Маршал Тито” со површина од    ….....9 437м2 
- ул. “Балканска “  ........................................ 10 332 м2 
- бул. “Гоце Делчев “        ............................. 12 258 м2 
-  ул. ”Ленинова “          ................................. 18 625 м2 
- ул.” Маршал Тито “  .................................... 8 040 м2 
- ул. “ Гоце Делчев “ .....................................  2 704 м2 
- ул.” Сандо Масев “     .................................. 2 376 м2 
- ул.” Герас Цунев”     .....................................1 932 м2 
- ул. “Јосиф Јосифовски”   ............................ 1 833 м2 
- ул. “Благој Мучето “   ................................. 6 684 м2 
- ул. “24 Октомври “   .................................... 7 718 м2 
- ул.” 4-ти Јули “    ..........................................1 979 м2 
- ул. “ Васил Сурчев “    ................................ 1 980 м2 

  
 Периферните делови на градот се  поделени на три реони и нивното чистење ќе се врши 
двапати седмично. 
 
  Реон I ги опфаќа следните улици со површина од 66.690 м2  и чистењето ќе се врши во 
понеделник и четврток: 

      
- ул.”Димитар Влахов “    .................................. 6 129   м2 
- ул. “Маврово “    .............................................. 1 152   м2 
- ул.” Ѓуро Ѓаковиќ “    ....................................... 3 740   м2 
- ул.” Херој Карпош”       .................................... 2 125,5м2 
- ул.” 5-ти Ноември”     ...................................... 6 461    м2 
- ул. “Крушевска Република”      ....................... 9 390    м2 
- ул.” Вардарска “         .......................................1 035,5 м2 
- Плоштад “29-ти Ноември “        ...................... 1 111,5 м2 
- ул. “Белградска “     ............................................. 954   м2 
- ул. “Охридска”      ..............................................1.197   м2 
- ул. “Дојранска”        ............................................  739,5м2 
- ул. “Кожув “     ................................................... 1 244   м2 
- ул. “15-ти  Мај”        .......................................... 1 681,5 м2 
- ул. “Бетовенова “     ......................................... 4 837   м2 
- ул. “Славчо Стојменов”      .............................. 2 093   м2 
- ул.” Маршал Тито”       ..................................... 9 724   м2 
- ул.” Елка Јанкова “     ....................................... 2 800  м2 
- ул.” Спиро Захов”     ......................................... 2 076  м2 
- ул.” Е.П. Андонов”      ....................................... 2 140  м2 
- ул. “ Скопска “     ...................................................525  м2 
- ул.” Атанас Нивичански.”      ..............................  804   м2 
- ул. “ Светозар Марковиќ “     .............................2 086   м2 
- ул. “ Огражден”         ..........................................1 301,5 м2 
- ул. “ 11-ти Септември” .......................................1 344    м2 
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- ул. '' Сташо Пинџур ''............................................ 745 ,5м2 
- ул. '' 1 Мај ''...............................................................942 м2 
- ул.'' Дебарска ''........................................................348 м2 
- ул. '' Пиринска''..........................................................310  м2 

 
  
 
  Реон II ги опфаќа следните улици со површина од 90.912 м2 и чистењето ќе се 
врши во вторник и петок. 
 

-  ул.” Иљо Шопов” …………... ....................................... 4 383 м2 
-  ул. “ Браќа Миладинови” …..………..............................7 100 м2 
- ул. “Јанко Цветинов “  …………..................................4 977 м2 

-  ул. “ Жртви на фашизмот” …………... ........................  2 817 м2 
-  ул. “ Коста Бозов “..........................................................3 186 м2 
-  ул. “ Мито Хаџивасилев Јасмин “……………............... 4 683 м2 
-  ул. “ Панче Пешев” ……………......................................6 422 м2 
-  ул. “ Братство Единство” ……………............................ 8 328 м2 
-  ул. “ Младинска” (од ул.„Братство“ до „Е. Јанкова“). 19 880 м2 
-  ул. “ Дрварска “                ............................................... 2 736 м2 
-  ул. “ Широк дол “ …………............................................. 2 628 м2 
-  ул. “ Цар Самоил “  ………….......................................... 1 297 м2 
-  ул. “ Тиверија “. …………............................................... 1 539 м2 
-  ул. “ Методи Митевски “…………................................. 1 539 м2 
-  ул. “ Киро Абрашев “  ………….....................................  5 985 м2 
-  ул. “ Атанас Караман “ …………...................................  2 331 м2 
-  ул. “ Максим Горки “ …………...................................... 3 125,5м2 
-  ул. “ Браќа Минкови “ ……………................................ 3 277,5м2 
- ул. “ Ристо Ќурчиев “ …………….................................. 1 708  м2 
-  ул. “ Елка Јанкова “ ……………..................................... 2 970 м2 

 

 

 Реон III ги опфаќа следниве улици со површина од 46.526 м2 и чистењето ќе се врши во 
среда и сабота. 
 

- ул.”  Кирил и Методиј “…...................... ............... 4 263 м2 
- ул.” Стив Наумов “ ............................... ................ 4 110 м2 
- ул.” Вера Циривири “ .......................... ................. 2 015 м2 
- ул. “ Невена Стојкова “ ......................................... 2 100 м2 
- ул. “ 22-ри Декември “ ..........................................  3 552 м2 
- ул. “ 11-ти Октомври “...........................................  5 192 м2 
- ул.” Моша Пијаде “...............................................   8 459 м2 
- ул.” Ванчо Китанов “.............................................   2 700 м2 
- ул. “ Ѓуро Салај “....................................................  3 377 м2 
- ул. “ Наум Наумовски Борче “ ............................   2 460 м2 
- ул. “ Сава Ковачевиќ “..........................................  3 768 м2 
- ул. “ Беласица” .......................................................   936 м2 
- ул. “ Монополска”...................................................    888 м2 
- ул. “ Орце Николов “ ...........................................    1 060 м2 
- ул. “ Мирче Ацев “ ...............................................       588 м2 
- ул. “ Никола Тесла” .............................................    2 058 м2 

 

  
 
 Миењето на булеварите и улиците  
ќе се врши во летниот период и тоа во 
ноќните часови почнувајќи од  јуни па се до 
крајот на септември. 
  Интензитетот на миењето е  6 дена 
седмично во поширокото централно градско 
подрачје и периодично во периферните 
делови на градот. За таа цел ќе биде 
ставена во употреба една цистерна. 

  
 
 
 Во зимскиот период во услови на 
снег дневно-дежурните и ноќните метачи ќе 
работат на рачно чистење на снегот од 
тротоарите, пешачките патеки и 
плоштадите, како и ослободување на 
сливниците за нормално функционирање на 
атмосферската канализација. Исто така ќе 
вршат машински и рачно посипување со 
индустриска сол. Чистење на јавните 
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површини од снежните врнежи ќе се врши 
согласно Програмата за зимско одржување 
на улиците на општина Струмица донесена 
од Советот на општина Струмица. 
 Чистењето на јавните објекти, 
дворни површини, колективни и 
индивидуални објекти покрај редовното  ќе 
се врши и вонредно со организирани акции 
двапати годишно и тоа во месец мај и  при 
крајот на месец септември, со претходно 
објавување во медиумите. На тој начин на 
граѓаните и институциите во општината ќе 
им се овозможи да ги исчистат своите 
подруми и дворни места. 
 Чистењето на јавните површини по 
јавни манифестации, собири и други 
масовни собирања ќе се врши од страна на 
ЈП по претходен договор со организаторот 
на истите.  
Јавните површини кои по поројните врнежи 
се прекриени со наноси од песок и друг 
материјал ќе се чистат веднаш по 
престанувањето на врнежите и се со 
приоритет пред другите активности. Доколку 
постојат објективни можности по чистењето 
на наносите ќе се врши перење на улиците. 
 Во населените места (руралните 
средини) кои имаат урбанистички планови ќе 
се врши чистење на центарот и главната 
влезна улица еднаш седмично. 
          На Спомен-костурницата, Трим-
патеката и околината на манастирот “Св. 
Илија” ќе се врши редовно чистење и 
празнење на поставените корпи за отпад.  

 
3. Чистење на диви депонии 
 
Физичкиот обем на работите и 

локалитетите се одределуваат месечно, 
според согледувањата на терен, од страна 
на Секторот за урбанизам и комунални 
работи. Исчистените диви депонии се 
потврдуваат со месечен преглед доставен 
од страна на Јавното претпријатие, а се 
одобруваат од Секторот за урбанизам и 
комунални работи.  

 
 

 4.Начин на финансирање  
 

Потребните финансиски средства за 
одржување на јавната чистота на подрачјето 
на Општина Струмица  се обезбедуваат од 
цената на услугата за изнесување на смет, 
согласно Одлуката за одржување на јавната 
чистота („Сл. гласник на општина Струмица” 
бр. 16/08)  и се предвидени  во Буџетот на 
општина Струмица за 2014 година и  тоа: 

 
 
 
 

 
Програма Ј4 – Јавна чистота  во  
износ од .........................6.700.000,00 денари 
  од кои: 
   - Јавна чистоќа –  
     ЈПКД „Комуналец“  .. 6.000.000,оо денари; 
     -Чистење дивa  депониja 
       Водоча ..................... 200.000,оо денари; 
и 

 - дезинфекција и 
  дератизација .............. 500.000,оо денари. 
 

Вонредните, зголемени активности 
за чистење на јавните површини, поради 
организирани собири и манифестации, се 
изведуваат по налог на Секторот за 
урбанизам и  комунални работи и се 
финансираат од страна на организаторот, 
согласно Ценовникот за вршење на 
дополнителни услуги. 

 
5. Извршител на Програмата 
 
Задолжен субјект за извршување на 

активностите предвидени со оваа Програма 
е ЈПКД “Комуналец” Струмица.  

ЈПКД “Комуналец” Струмица  
изготвува годишна програма за работа во 
која се содржани  вкупните површини, бројот 
и категоријата на улиците поименично, 
бројот на извршителите, ангажираната 
механизација, динамиката и степенот на 
услугата, како и финансиските показатели. 

 
6. Надзор над извршувањe на 
Програмата 
 
Надзор над извршувањето на 

Програмата врши Секторот за урбанизам и 
комунални работи. 

Инспекциски надзор, над 
извршувањето на Програмата вршат 
комуналните инспектори на Општина 
Струмица. 

 
7. Завршна одредба 

 
Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавување во 
“Службен гласник на Општина Струмица”. 
 
Бр. 07-10595/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………. 
 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за одржување 

на јавно зеленило на  подрачјето на 
општина Струмица за 2014 година 

 
 Се објавува Програмата за 
одржување на јавно зеленило на подрачјето 
на општина Струмица за 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
  Бр. 08-10596/2       Општина Струмица 
  30.12.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................ 
  488. 
  Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.12.2013 година, 
донесе 

П  р  о г  р  а  м  а 
за одржување на јавно зеленило на  
подрачјето на општина Струмица  

за 2014 година 
 
Вовед 
 
Програмата за одржување и 

уредување на јавното зеленило на 
подрачјето на Општина Струмица за 2014  
година, има за цел да ги прикаже видот и 
обемот на работите за одржување на 

зеленилото на подрачјето на градот, 
заштитените подрачја и спортско 
рекреативните центри и уредувањето на 
нови зелени површини, како и начинот на 
нивното финансирање.  

 
 
 
Редовното одржување на 

зеленилото се реализира со примена на 
соодветна динамика и интензитет на 
работните операции, прикажани во 
табеларните прегледи, опфатени со 
Годишниот план за работа на извршителот 
на Програмата. 

 
 
Подигањето на нови зелени 

површини и реконструкцијата на 
деградирани зелени површини се врши 
според утврдените потреби. 

 
 
 
 
 

        I. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО 

 
 
 
 
Одржувањето на јавното зеленило е 

планирано во согласност со стандардните и 
биотехничките нормативи. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 1. Јавни  зелени повшини 
 
Одржувањето на  јавните зелени површини  на подрачјето на општина Струмица  дел се 

врши  интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување подлежат следниве зелени 
површини:  
  

- Парковски зелени површини; 
- Зелени површини на булевари;  
- Зелени површини кои по урбанистичкиот план   се од јавен карактер;        
- ул. ,,Благој Јанков Мучето”; 
- плоштад ,,Гоце Делчев” ;     
- зеленило кај ,,Отекс”; 
- зеленило кај Супер маркет; 
- кружен тек на ул ,,Балканска” и ,,Маршал Тито”; 
- кружен тек на ул ,,22 Декември“ и ,,Орце Николов”;  
- зелена површина на ул ,,Брака Миладинови”; 
- зелена површина на ул ,,Братство и Единство”; 
- зелена површина на ул.”Климент Охридски”;  
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Под екстензивно одржување подлежат дрворедите, и  зелените површини околу детските 

игралишта. 
Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе 

се  уреди согласно со Оперативна програма, истото се врши согласно со прегледите кои се 
составни делови на Програмата, со кои ке се вградат  сите елементи  на одржување  зеленилото 
со сите негови  пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

 
Во парковски површини спаѓат следниве: 
 

- Парк пред  Собрание____________________3.250 м2 
- Градски парк (прв дел)__________________22.575 м2 
- Градски парк (втор дел)_________________16.493 м2 
- Градски парк (трет дел)_________________50.000 м2 
- Бежански парк__________________________860 м2 
- Вкупно:  ______________________________93.178 м2 

 
 2.Зелени површини на булевари 

 
Во зелени површини на булевари спаѓаат: 
- бул. ,,Маршал Тито” ____________________ 1.391 м2 
- бул. ,,Ленинова” ________________________  918 м2 
- бул. ,,Гоце Делчев” _____________________   850 м2 
- бул. ,,Балканска” _______________________  700 м2 
- Вкупно:_______________________________ 3.859 м2 
 

        3. Други зелени површини 
 

Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување: 
 

1. ул ,,Благој Ј. Мучето” _________________________ 700 м2 
2. плоштад ,,Гоце Делчев” _______________________ 280 м2 
3. зеленило пред ,,Отекс”______ _________________  250 м2 
4. зеленило кај супер маркетот ____________________ 50 м2 
5. кружен тек на ул „Балканска”__________________   172 м2 
6. кружен тек на ул „22 Декември” ________________  410 м2 
7. зелени површина на ул ,,Брака Миладинови” _____  357 м2 
8. зелена површина на ул “Климент Охридски” ______1 100 м2 
9. зелена површина на ул ,,Братство и Единств”_____      78 м2 
10. кружен тек на ул.Климент Охридски”______________  452 м 2 
11. зелена површина на ул.”Маршал Тито” ___________1 030 м 2 
____________________________________________________________________________________ 

Вкупно: ____________________________________ 4.879 м2 
 
 
 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА  ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ 
НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ 

 
 

Реден 
Број Вид операција Мерна единица Количина 

Бр.на 
операци 

1 Гребулање на тревата м2 
83947 

10 

2 Машинско косење на тревата 
м2 

83947 10 

3 Собирање на искосената трева
м2 

83947 10 

4 Припрема на цв. површини 
м2 

2701 2 

5 Садење на сезонско цвеке 
м2 

2701 2 

6 Прашење на сезонско цвеке 
м2 

2701 6 
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7 Кроење на жива ограда 
м2 

336 2 

8 Окопување на жива ограда 
м2 

336 2 

9 Окопување на грмушки бр 3225 1 

10 Кроење на грмушки и дрва бр 3225 1 

11 Окопување на ружи  бр 1623 4 

12 Кроење на ружи бр 1623 2 

13 Чистење на зелени површини м2 82615 3 

14 Заливање на зелени површини м2 82615 60 

15 Сечење на ивици по стази м 6470 2 

16 Собирање на отпад со износ м2 82615 252 

17 Метење на стази м2 5600 252 

18 Прихранување со минерално г. кг 4939  

19 Расад сезонско цвеке бр 37525  

20 Вода потрошена за заливање м3 37782  

21 Одржување на дрвореди бр 1850  

22 Заштита на палми бр 35  

 
 

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ - КАЛЕНДАРСКИ 

 

Р. бр РАБОТНА  ОПЕРАЦИЈА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В
ку
пн
о 

1 Гребулење на тревата пред м.к. _ _ _ 1 2 2 1 2 1 1 _ _ 10 
2 Машинско косење на тревата _ _ _ 1 2 2 1 2 1 1 _ _ 10 
3 Собирање на искосената трева _ _ _ 1 2 2 1 2 1 1 _ _ 10 
4 Припремање на цветни површ. _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 2 
5 Садење на цветни површини _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 2 
6 Прашење на сезонско цвеке _ _ 2 _ 1 2 _ _ _ 1 _ _ 6 
7 Кроење на жива ограда _ _ _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ _ 4 
8 Окопување на жива ограда _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ 2 
9 Окопување на грмушки дрвја _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ 2 
10 Кроење на грмушки и дрвја _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
11 Окопување на ружи _ _ _ 1 1 _ 1 _ _ 1 _ _ 4 
12 Кроење на ружи _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 
13 Чистење на зелени површини _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 
14 Заливање на зелени површини _ _ _ _ 5 10 20 20 5 _ _ _ 60 
15 Сечење на ивици по стази _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ 2 
16 Собирање на отпад и износ 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 
17 Метење на асфалтни стази 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 
18 Варосување на дрвјата _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
19 Заштита на палми            1 1 
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II. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
 
Задолжен субјект за извршување 

на активностите предложени со оваа 
Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица . 

 ЈПКД “Комуналец” Струмица 
изготвува Годишна програма за работа, 
која ги содржи површините, основните 
операции и динамиката на нивно 
извршување, поделбата на територијата 
на реони и катастарски преглед на секоја 
од површините, како и потребните 
средства.  

За подигањето на ново јавно 
зеленило и реконструкција на 
деградирано јавно зеленило, Општина 
Струмица, покрај ЈПКД „Комуналец“, може 
да вклучи и други правни лица, одбрани 
преку јавен повик.  
 
 
 III. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ 
 НА ПРОГРАМАТА 
 
 

Надзор над извршувањето на 
Програмата, согласно  Одлуката за 
комунален ред, врши Секторот за 
урбанизам и комунални работи. 

Инспекциски надзор, согласно 
Одлуката за комунален ред, вршат 
општинските комунални инспектори. 

 
 

 IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА 
 АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ 
 СО ПРОГРАМАТА 
 
 
        Финансирањето на активностите за 
одржување на јавното  зеленило, 
предвидени со оваа програма, се врши од 
Буџетот на општина Струмица Програма  
Ј7  каде што се предвидени средства во 
висина од  10.000.000,оо денари и од 
сопствени средства на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица.  
         Делот на подигање и 
реконструирање на јавните зелени 
површини се финансира преку 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште  за 2014 година.  

Цените за работите околу 
одржувањето, подигањето и 
реконструкцијата  на зеленилото, кои ги 
врши ЈПКД  “Комуналец” Струмица  се 
дефинирани согласно важечките 
ценовници  за ваков вид на услуги.  

 
 

 
 V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 
Оваа Програма влегува во сила 

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

 
 
 Бр.07-10596/1Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.          Претседател, 
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

активностите на Општина Струмица од 
областа на културата во 2014 година 

 
 

 Се објавува Програмата за 
активностите на Општина Струмица од 
областа на културата во 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
26.12.2013 година. 
 
 
 
    Бр. 08-10597/2       Општина Струмица 
    30.12.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

 
 

........................... 
  489. 
  Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
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П р о г р а м а 
за активностите на Општина Струмица 
од областа на културата во 2014 година 

 
 

1.Цели 
 
 Основни цели на оваа Програма 
се: 
 

 - Обезбедување активен однос на 
општина Струмица кон задоволувањето 
на потребите и интересите на граѓаните 
во областа на културата; 
 - Сочувување и афирмирање на 
материјалното и духовното културно 
наследство на Општина Струмица; 
 - Сочувување и афирмирање на 
културниот идентитет на Општина 
Струмица; 
 - Создавање услови за квалитетно 
културно жиеење, соодветно на статусот 
на општина Струмица; 
 - Промовирање и поддржување на 
нови идеи и проекти што ја афирмираат 
Општина Струмица како развиен културен 
центар; 
 - Презентирање и афирмирање на 
творците, интерпретаторите и 
институциите од областа на културата во 
земјава и странство; 
 -Интензивирање и збогатување на 
меѓународната културна соработка. 
 
  2.Активности 
 
 - Активностите на Општина 
Струмица во областа на културата ќе 
бидат насочени кон поттикнување, 
поддржување и помагање на 
остварувањето на целите на оваа 
Програма; 
 Во таа смисла ќе се спроведуваат 
активностите за: 
 -Сочувување на континуитетот на 
одржувањето на традиционалните 
културно - уметнички манифестации со 
потврдени квалитети и присутен голем 
интерес на граѓаните; 
 -Реализирање на манифестации, 
програми и проекти со современи 
содржини кои квалитетно  го збогатуваат 
културниот живот на општината; 
 -Помагање на манифестациите на 
младите со културни-уметнички и забавно-
едукативни содржини; 
 -Претставување во општината во 
Република Македонија и странство на 
афирмирани уметници, ансамбли и 
институции, како и на млади творци и 

интерпретатори, во согласност со 
утврдени критериуми; 
 -Поддржување на откривањето и 
презентирањето на нови сознанија за 
материјалното и духовното наследство за 
општина Струмица; 
 -Одвивање на културно-уметнички 
и забавни приредби на атрактивни 
историски и урбани простори и објекти на 
подрачјето на општина Струмица; 
 -Издавање публикации за 
историското наследство, културната 
традиција, современиот културен живот и 
уметничкото творештво во општина 
Струмица; 
 -Унапредување на меѓународната 
- културна комуникација врз реципрочна 
основа со други градови од земјата и 
странство 
 
 - Остварување на продуктивна 
соработка со меѓународни асоцијации, 
организации и фондации кои го помагаат 
развојот на културата во локалните 
заедници. 
 

3.Финасирање 
 

   Активностите на општина 
Струмица од областа на културата, 
утврдени со оваа Програма, ќе се 
финансираат од средствата на Буџетот на 
општина Струмица за 2014 година, 
средства од Буџетот на Република 
Македонија,  спонзорства и донации. 
 
  При реализација на Програмата, 
Општина Струмица ќе ги поддржува 
организаторите на манифестациите и 
реализаторите на проектите при 
спроведувањето на нивните активности за 
обезбедување финансиски средства и 
друга помош од: 
 
 -Буџетот на Република Македонија 
за 2014 година (преку надлежните 
министерства);  
 -Трговски друштва, јавни 
претпријатија, фондации и други правни и 
физички лица; 
 -Заинтересирани партнери за 
меѓусебна соработка во земјата и 
странство; и  
 - Други извори. 
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 4.Распоредување на буџетските средства 
 
 Средствата од Буџетот на Општина Струмица за 2014 година се распоредуваат како 
учество на Општина Струмица за поттикнување, одржување и помагање на  манифестации и 
проекти од областа на културата преку програмите К1, К3, К4  и КА   и тоа: 
 
 

р.б. Назив на активностите  

Програма 
износ 
денари  

1. К1- Библиотекарство  400.000

2. К3: Музичка и кинотечна дејност  7.792.000

1 Ристо Шишков   

2 Ликовна колонија   

3 Астер фест   

4 Фестивал на афоризми   

5 Фестивал Распеани Струмичани   

6 Фестивал Источно црковно пеење   

7 Фестивал Под кулите на Струмица   

8 Хорот Деница и школа за кавал   

9 Црешијада Вељуса   

10 Тримери -  носии   

11 Други културни манифестации  и одбележувања    

12 Струмица опен фестивал   

13 Подршка за издавање на книги и списанија   

14 Подршка за „Продавач на илузии“ Н. Сарајлиев   

15 Проект за промоција во Русија   

16 Проекти од областа на културата други   

17 Проект мојата општина во срцето на Мк  - каталог   

18 Проект Царот Владислав  книга драма   

19 Подршка на здружение на борците   

20 Проект монографија за Пинг понг 40 години   

21 Проект претстава  и фолклор Куклиш   

22 Весник - Се за Струмица   

  23 
Трансфер за други културни и музички 
манифестазаедно со НУЦК „Антон Панов“   

3. К4 - Културни манифестаци и творештво  - Карневал  2.500.000

4. КА - Културни манифестаци и творештво (Капитални расходи)  900.000
1 Споменик од Ликовната колонија и други   
2 Повеќегодишни - Гоце Арнаудов  

  Се вкупно:  11.592.000
 
  
 Средствата распоредени за  
дополнително утврдени манифестации, 
проекти и приредби ќе ги насочува 
Градоначалникот на општина Струмица, 
за активности кои не се опфатени со оваа 
Програма, а со својата активност, значење  

 
и квалитет придонесуваат за остварување 
на програмираните цели во областа на 
културата. 
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  5. Манифестации и приредби 
што ќе се подржуваат и помагаат со 
други форми и активности  
 
 Други форми и активности со кои 
ќе се поддржуваат и помагаат културните 
манифестации, приредби и проекти се 
следните: 
 - Почесно покровителство на 
Општина Струмица; 
 - Доделување награди, пригодни 
подароци и слично; 
 - Обезбедување стручна, техничка 
и друга поддршка со кадрите и опремата 
со која располага Општина Струмица; 
 
 - Учество на претставници на 
Општина Струмица, при организирање 
протоколарни и промотивни средби, 
одржување на манифестции и 
реализирање на проекти од областа на 
културата. 
 
 Другите форми на активности за 
поддршка и помош на манифестациите и 
приредбите, ќе се реализираат од страна 
на надлежниот орган на Општина 
Струмица и тоа по барање на 
организатори на манифестациите и 
реализаторите на проектите до 
Градоначалникот на општина Струмица, 
усогласено со целите на оваа Програма и 
расположивите можности на Општина 
Струмица 
 

6. Завршни одредби 
 

 Градоначалникот на општина 
Струмица се грижи и го обезбедува 
спроведувањето на оваа Програма. 
 
     Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.07-10597/1Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.          Претседател, 
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2014 година 

 
 Се објавува Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10598/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................ 
  490. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за активностите на Општина Струмица 
во областа на спорт и млади во 2014 

година 
 
 

1. Ц е л и 
 

 Основни цели на оваа Програма 
се: 
 - Остварување учество на 
Општина Струмица во организирањето, 
одвивањето и збогатувањето на 
спортскиот живот во општината, во 
согласност со потребите и интересите на 
граѓаните; 

- Афирмирање на Општина 
Струмица како развиен спортски центар; 
 - Унапредување на условите и 
можностите за остварување на спортските 
активности на децата и младината, 
спортистите и на спортско-рекреативните 
активности на граѓаните;  

- Создавање услови за 
реализирање на спортско-рекреативните 
активности на граѓаните, особено младите 
и здруженијата на граѓани од областа на 
спортот; 
 - Промовирање на можностите на 
Општина Струмица да биде домаќин на 
одделни спортски манифестации од 
највисок ранг и поддржување на 
иницијативите што се преземаат на тој 
план; 
 - Создавање услови за настапи во 
земјата и странство на наши истакнати 
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спортисти и млади спортски надежи, како 
и за гостување во Општина Струмица на 
спортисти со постигнати врвни резултати 
во меѓународна конкуренција; 
 - Остварување и унапредување на 
меѓународната спортска соработка. 
 

2. Активности 
 

 Активностите во областа на 
спортот, Општина Струмица ќе ги насочи 
кон поттикнување, поддржување и 
помагање на остварувањето на целите на 
оваа Програма. 
 Во таа смисла ќе се спроведуваат 
активностите за: 
 -Заживување на спортските 
манфиестации со традиција за кои постои 
интерес кај граѓаните, спортските 
манифестации и спортистите од 
странство; 
 -Учество во организирањето 
натпревари со силна меѓународна 
конкуренција; 
 -Иницирање и реализирање 
посебни програми за создавање услови за 
спроведување спортски активности на 
спортистите аматери, на учениците и 
младината; 

- Поддржување на иницијативите и 
активностите за одвивање и развој на 
спортски дисциплини кои не се присутни 

во Општина Струмица, а имаат значајно 
место на врвните меѓународни 
манифестации; 
 -Овозможување поинтензивна 
комуникација на спортистите и нивните 
здруженија, со спортистите од други 
градови, региони и светот, заради 
унапредување на меѓусебната соработка. 

 
3.Финасирање 
 

 Активностите на општина 
Струмица од областа на спортот, утврдени 
со оваа Програма, ќе се финансираат од 
средства на Буџетот на општина Струмица 
за 2014 година,  спонзорства и донации. 
 -При реализација на Програмата, 
Општина Струмица ќе ги поддржува 
организаторите на спортските 
манифестации при спроведувањето на 
нивните активности за обезбедување 
финансиски средства и друга помош од: 
 -Буџетот на Република Македонија 
за 2014 година (преку надлежните 
министерства); 
 -Трговски друштва, јавни 
претпријатија, фондации и други правни и 
физички лица; 
 -Заинтересирани партнери за 
меѓусебна соработка во земјата и 
странство 
 -Други извори. 

 
4. Распоредување на буџетските средства 
 

 Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2014 година од Програмата Л0 во 
износ од 17.200.000,оо денари, се распоредуваат како учество на Општина Струмица за 
поттикнување, подржување и помагање за следните активности  од областа на спортот: 
 
Р.б. Намена  

1 Дотација за спортски клубови 
2 Дотации за одбојка два клуба  
3 Дотација за кошарка   
4 Дотација за ФК Тиверија 
5 Дотација за РК Струмица Зомимак М 
6 Дотација за Европско Првенство во спортска ориентација 

 
 
Средствата предвидени во точка 1 ќе 
бидат распоредени за подршка на 
спортски здруженија, или друга форма на 
спортско здружување за подршка на 
младински екипи, за подршка на 
активности и манифестации на учениците 
од основното и средното образование 
(турнири во кошарка, одбојка, фудбал, 
ракомет, ноќна трка и сл.), како и за 
подршка на квалитетни спортисти за 
учество на домашни и меѓународни 
спортски манифестации. 

Средствата предвидени под точка 
2, ќе бидат распоредени за дотации за  на 
екипите од областа на одбојката ОК 

Струмица (мажи) кои се натпреваруваат 
во првата одбојкарска лига и за ОК 
Македонија Макс  (жени) кои се 
натпреваруваат во првата женска 
одбојкарска лига 

Средствата предвидени под точка 
3, ќе бидат распоредени за дотации за 
професионалните спортски екипи, односно 
акционерските друштва во општината од 
областа на спортот, согласно новиот 
Закон за спорт.  

Средствата предвидени под точка 
4, ќе бидат распоредени за дотации за 
фудбалкиот клуб Тиверија кој се 
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натпреварува во втората по квалитет 
фудбалска лига на Македонија 

Средствата предвидени под точка 
5, ќе бидат распоредени за дотации за  
ракометниот клуб Струмица Зомимак М кој 
се натпреварува во  ракометната 
суперлига (најсилна по квалитет) 

Средствата под точка 6 во 
најголем дел се предвидени за подготовка 
на инфраструктурата, сместување и 
исхрана на натпреварувачите и 
официјални лица за Европскиот 
шампионат во спортска ориентација, кој 
треба да се одржи од 25 до 28 јуни 2014 
година во Струмица.  

 
     5. Други форми и активности за  

            подржување и помагање на 
           спортските манифестации  

 
 Други спортски манифестации за 
остварување на целите на Прогамата, ќе 
се поддржуваат и помагаат особено преку 
следните форми на активности: 
 -Почесно покровителство на 
општина Струмица; 
 -Доделување награди, пригодни 
подароци и слично; 
 -Обезбедување стручна, техничка 
и друга поддршка со кадрите и опремата 
со која располага општина Струмица; 
 -Учество на претставниците на 
општина Срумица на протоколарни и 
промотивни средби, организирани по 
повод одржувањето на спортските 
манифестации. 

- Формите на активности за 
поддршка и помош на спортските 
манифестации, ќе се реализираат од 
страна Општина Струмица и тоа по 
барање на организаторот на 
манифестацијата, усогласен со целите на 
оваа Програма и расположивите можности 
на општина Струмица 

Општината на младите ќе им 
помага преку:  

- организирање трибини, форуми, 
дебати и сл. на теми што се од нивен 
интерес,  

-организирање кампањи за 
потенцирање на здравиот начин на живот;  

-организирање анкети за да се 
утврди нивниот интерес и да се насочат 
сферите на делување на општината.  

 
6. Завршни одредби   
 

 Градоначалникот на општина 
Струмица се грижи и обезбедува 
спроведувањето на оваа Програма. 
 

 7. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.07-10598/1 Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.         Претседател, 
 С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски  с.р. 

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

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

активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој и 

туризмот во 2014 година 
 

 Се објавува Програмата за 
активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој и 
туризмот во 2014 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10599/2     Општина Струмица 
  30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.......................... 
  491. 
  Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

П р о г р а м а 
за активностите на општина Струмица 
во областа на локалниот економски 
развој и туризмот во 2014 година 

 
 
 1.Развојни приоритети и цели 
 
 Програмата за активностите на 
општина Струмица во областа на 
локалниот економски развој (ЛЕР) во текот 
на 2014 година ќе бидат насочени кон 
поддршка на локалниот економски развој и 
поттикнување на развојот на туризмот. 
 Основна цел на Програмата за 
ЛЕР е реализација на зацртаните развојни 
процеси согласно постојните стратешки 
документи. 
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 2.Проектни активности распоре-  
            дување на буџетските средства 
 
 Проектите на Општина Струмица 
во областа на ЛЕР ќе бидат насочени кон  
 

 
 
 
забрзан и динамичен развој на општината, 
согласно надлежностите и утврдените 
развојни и структурни приоритети. 
  

  
 
 
 Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во: 
 
 

 Г1: Програма  за поддршка на локалниот 
        економски развој и туризмот .......................11.782.000,оо ден. 
 
 
Г1: Подршка на ЛЕР 

1 Проект за афирмација на општината 

2 Трансфер до центар за подршка на НВО 

3 Трансфер до детски парламент 

4 Членарина ЗЕЛС 

5 Трансфер по закон за рамномерен развој 

6 Саем на денови на раноградинарство Кукла  - Градинар 

7 Проект за фотоволтаици НВО Извор 

8 Проект за подигање на свест за чистоќа  

9 Проект за награда на најубав двор 

10 Проект за подиг. на свест за паркирање и чист воздух 

11 Печатење на промотивни материјали на општината 

12 Проект во образованието на проф Коскарова 

13 Проект во образованието на проф. Поповска 

14 Подршка на активности на Црвен Крст 
 

 
3.Финансирање 
 

 Предвидените проектни 
активности во рамки на оваа Програма во 
вкупна вредност од 11.782.000,оо денари, 
ќе бидат финансирани од средствата на 
Буџетот на општина Струмица за 2014 
година –Програма дел од Програмата Г1 и 
кофинансирање од страна на домашни и 
меѓународни институции, агенции и 
фондации. 

 
4.Завршни одредби 

  
 Градоначалникот на општина 
Струмица, го следи реализирањето на 
предвидените активности во рамките на 
оваа Програма, покренува иницијативи, 
дава мислења и поднесува предлози во 
врска со остварувањето на нејзините 
цели. 
  
 
 
 

 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.07-10599/1Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.        Претседател, 
 С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
……………………. 

 
  

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата за 

активностите на општина Струмица за 
областа на социјалната заштита и 
заштитата на децата во 2014 година 

 
 Се објавува Програмата за 
активностите на општина Струмица за 
областа на социјалната заштита и 
заштитата на децата во 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
  Бр. 08-10600/2    Општина Струмица 
  30.12.2013 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

  492. 
  Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за активностите на општина Струмица 
за областа на социјалната заштита и 
заштитата на децата во 2014 година 

 
1. Ц е л и 
 

 Основни цели на оваа Програма 
се: 
обезбедување активен однос на  Општина 

Струмица кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните 
од областа на социјалната заштита и 
заштитата на децата; 

создавање  поквалитетни услови за 
децата од предучилишна возраст за 
престој во детските градинки; 

изнаоѓање форми за згрижување на 
социјално ранливи групи; 

изнаоѓање форми за социјализација на 
маргинализирани групи; 

подобрување на стандардот на граѓаните; 
осовременување на училишните установи 

во однос на организацијата на 
програмските содржини и соодветни 
кадровски услови за инклузија на деца 
со посебни потреби. 

 
 
 2.Активности 
 
 Активностите на општина 
Струмица во областа на социјалната 
заштита и заштитата на децата ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување 
и помагање за остварување на целите на 
оваа Програма и тоа: 
Обезбедување услови за зачувување на 

здравјето на децата  за нормален раст 
и развој на детскиот организам; 

Обезбедување услови во детските 
градинки  за реализирање на нивните  
цели,  задачи и планирани прорамски 
содржини; 

создавање услови за отворање на  дневни 
центри за згрижување на семејно 
запуштени деца и деца од улица; 

создавање услови за поповолен социјален 
живот во клуб за стари лица; 

создавање услови за формирање сервис 
за дотур на храна и лекови и грижа на 
стари изнемоштени лица; 

создавање услови за континуирана работа 
на црковно-народна кујна; 

помош за семејства погодени од несреќи и 
елементарни непогоди; 

помош на социјално загрозени семејства; 
помош на лица – жртви на семејно 

насилство; 
промовирање на родовата рамноправност. 

 

 
 
 
 V1 – Детски градинки  ………….........................……5.500.000,00 денари. 
 

р.б.   Назив на активноста  

1 Дотација за детски градинки - трансфер 
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V2 – Програма за социјална заштита ………………3.120.000,00 денари. 
 

р.б.   Назив на активноста  

1 Проект нова фасада на зградата на пензионерите трансфер 

2 Проект - Банка за Храна 

3 Трансфери за НВО по програма за социјална заштита  

4 Прирачник со знаковна медицинска терминологија за глуви лица 

5 Прифатилиште за жртви на семејно насилство 

6 Проект со Избор за 6 месеци за три лица 

7 Други проекти за социјална заштита 

8 Трансфер до Црвен Крст 
 
 
VA – Социјална заштита и заштита на децата 
          капитални расходи  ………….........................……1.500.000,00 денари. 
 
 

р.б.   Назив на активноста  

1 Детска градинка во Куклиш во постојни простории 
 
 
 3.Трансвери   до НВО 

 
Трансверот  до НВО за 

реализација на проекти  ќе се реализира 
преку идентификација, подршка и 
соработка во реализацијата  на 
иницијативи и предлози на проекти  од 
интерес на општина Струмица , како и 
програмски активности поднесени  од 
страна на здруженија на граѓани и 
фондации. 

Релизацијата на средствата ќе се 
врши преку јавен повик за прибирање на 
барања  за користење  на срествата од 
Буџетот на општина Струмица, наменети 
за финасирање на иницијативи  за проекти 
и програмски активности на здруженија на 
граѓани. 

Проектите кои ќе бидат 
финансиски подржани  од страна на 
Општина Струмица, Одделение за услуги 
на граѓаните и месна самоуправа  се 
однесуваат на стратешките цели 
дефинирани во Програмата. 

 
4. Трансфери до физички лица 
 
Трансферите до физичките лица 

ќе ги реализира Градоначалникот на 
општина Струмица согласно оваа 
Програма, по барање на лицата, 
поткрепено со соодветна документација и 

мислење од Одделението за услуги на 
граѓаните и месна самоуправа.   

 
5. Финансирање 
 
Активностите од областа на 

социјалната заштита утврдени со оваа 
Програма ќе се финансираат од средства  
од Буџетот на општина Струмица 
предвидени за 2014 година. При 
реализацијата на Програмата, Општина 
Струмица ќе ги поддржува институциите и 
здруженијата на граѓани при реализирање 
на проектите од социјалната сфера на 
обезбедување на финансиски средства и 
друга помош од: 

 
-  Министерството за труд и социјална 

политика на Република Македонија; 
 
- трговски друштва, јавни претпријатија, 
 
- фондации и други правни и физички 

лица; 
 
- заинтересирани партнери за 

соработка во земјата и странство; и   
 
- други извори. 
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6. Распоредување на буџетските 
средства 
 
Содржините предвидени во оваа 

Програма се финансираат со посебна 
ставка во Буџетот на општината – 
Програма V и тоа: 

  
V1 ................... 5.500.000,оо денари 
V2  ...............   3.120.000,оо денари. 
VA .................. 1.500.000,оо денари 
Вкупно : ....  10.120.000,оо денари  

  
 
 7. Активности поддржани со 
      други форми на активности 
 
 Во општина Струмица делуваат 
бројни здруженија на граѓани чија основна 
цел е социјализација и инклузија на 
социјално запуштени лица, стари и 
изнемоштени лица, маргинализирани 
групи и зависници од дроги и други 
наркотици. 
 Општина Струмица ќе ги поддржи 
нивните напори за отворање дневни 
центри за згрижување  и социјализација и 
ќе вложи напори да обезбеди соодветен 
простор за нивно делување. 
  
 8. Други форми на активности 
 
 Други форми на активности со кои 
ќе се помагаат со средства од Буџетот на 
општина Струмица се: 
 
обезбедување стручна, техничка и друга  
поддршка со кадри и опрема со која 
располага Општината; 
организирање протоколарни средби за 
воспоставување соработка на 
претставници на Општината со 
потенцијални донатори на проекти од 
областа на социјалната заштита. 
 
 Овие форми на активности ќе се 
реализираа согласно можностите на 
општина Струмица. 

 
9. Завршни одредби 
 
Градоначалникот на општина 

Струмица го следи реализирањето на 
оваа Програма, покренува иницијативи, 
дава мислења и поднесува предлози, 
врска со остварувањето на нејзините цели 
и активности. 

 

 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”.  
 
 Бр.07-10600/1Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.             Претседател, 
 С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

активностите на општина Струмица за 
областа на социјалната заштита и 
заштитата на децата во 2014 година 

 
 Се објавува Програмата за 
активностите на општина Струмица за 
областа на социјалната заштита и 
заштитата на децата во 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
 
   Бр. 08-10601/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

  493. 
  Врз основа на член 22 точка 10 и 
11 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 
9 од Законот за заштита и спасување 
(„Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 
и 18/11), член 2 од Законот за управување 
со кризи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/05 и 36/11), член 5 од 
Законот за пожарникарствоto („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
67/04, 81/07 I 55/13) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 27.12.2012 година, 
донесе 
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П р о г р а м а  
за активностите на Општина Струмица  

во областа на заштитата и 
спасувањето, противпожарната 

заштита и  справувањето со кризи во 
2014 година 

  
  Со оваа Програма се утврдуваат 
заедничките интереси и активности во 
областа на заштитата и спасувањето, 
противпожарната заштита и управувањето 
со кризи кои претставуваат активности од 
јавен интерес. Според законските 
одредби, Општина Струмица  во 2014 
година  овие активности ќе ги остварува 
преку:  

- Општинскиот штаб за заштита и 
спасување,   

- просторните специјализирани 
сили за заштита и спасување ,  

- Комисијата за процена на штета 
од елементарни и други непогоди на 
територијата на Општина Струмица,  

-Територијалната противпожарна 
единица која ќе дејствува на територијата 
на Општина Струмица, а ќе ги покрива и 
подрачјата на соседните општини 
Василево, Босилово и Ново Село, кои 
немаат  формирано  сопствена 
противпожарна единица.  
  

I. Цели 
 
- заштита и спасување на луѓето и 

материјалните добра од природни 
непогоди, пожари во населени места, во 
шуми, отворени простори, поплави, 
сообраќајни несреќи и др;  

- заштита и спасување на луѓето, 
животната средина, материјалните добра, 
природните богатства, животинскиот и 
растителниот свет и културното 
наследство од природни непогоди и други 
несреќи во мир и вонредна состојба;  

- создавање на услови и можности 
за организирано остварување и 
реализација на заштитата на луѓето и 
материјалните добра;  

- обезбедување на навремено 
истакнување на опасноста, благовремено 
откривање и елиминирање на причините 
за настанување на пожари и други видови 
непогоди;  

- обезбедување на услови и 
можности за соодветна организација, 
опременост и координираност на силите 
за заштита и спасување, справување со 
кризи и противпожарната заштита  
 
 

  II. Активности 
 
   За реализација и остварување на 
основните цели на оваа Програма, 
активностите на  Општината и Советот ќе 
бидат насочени кон создавање на 
максимални услови за реализирање на 
програмските определби во доменот на 
противпожарната заштита и спасувањето, 
како и заштитата и спасувањето во услови 
на разни видови непогоди, кризни појави и 
други несреќи во мир.  

Во оваа насока, активностите 
претежно ќе бидат насочени кон 
обезбедување на услови за квалитетна, 
навремена и во законски рамки 
реализирана активност.  

Општина Струмица   преку оваа 
Програма за 2014 година во рамките на 
своите материјални можности ќе обезбеди 
средства потребни за квалитетна и  
технички стручно подготвена единица за 
противпожарна заштита, која ќе може брзо 
и ефикасно да дејствува на целото 
подрачје на Општина Струмица и другите 
општини .  
   

 Конкретни програмски 
     активности на ТППЕ Струмица: 

  
    1.  Гаснење пожари и спасување 
на луѓе и имоти загрозени во пожари и 
другити елементарни непогоди 

                  
ТППЕ-Струмица  во текот на 2014 

година  ќе учествува во локализирање, 
гаснење на пожари и технички 
интервенции  доколку се појават  на 
териториите на општините Струмица, 
Ново Село, Босилово и Василево.  

ТППЕ-Струмица по барање на 
институциите од областа на заштитата и 
спасувањето  ќе учествува во гаснење на 
настанати пожари со својата техника и 
опрема и во соседните општини: Радовиш, 
Валандово, Берово и пошироко.  

 
2.Вршење на технички 

интервенции  
 
 интервенирање при 

сообраќајни несреќи 
 спасување на луѓе од височини 

(објекти) 
 спасување-извлекување на 

луѓе и домашни животни од 
длабочини - бунари , јами , 
пештери и сл. 
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 црпење вода од поплавени 
објекти при елементарни 
непогоди 

 интервенирање при појава на 
акциденти со опасни материи 

 евакуација на луѓе , животни и 
материјални добра од 
загрозени средини 

 интервенирање во случај на 
сите елементарни непогоди,  
техничко-технолошки 
катастрофи и сл. 

 противпожарно обезбедување 
на јавни настани и 
манифестации, спортски 
натпревари , домашни и 
странски делегации и сл. 

 
3. Анализа на пожари и технички 

интервенции на кои интервенирала 
ТППЕ-Струмица 

 
  ТППЕ- Струмица во текот на цела  

година врши редовна анализа на секој 
настанат пожар и  техничка интервенција 
со цел отстранување на пропустите и 
воведување  на нови  квалитетни и 
ефективни тактички методи при самите 
интервенции.                          

 
 
 

 
 
4. Стручно оспособување и 

усовршување на вработените во ТППЕ- 
Струмица. 

 
  За оспособување и усовршување 

на пожарникарите Командирот на ТППЕ 
изготвува Годишен план и Програма за 
изведување на настава и обука каде што 
се опфатени следните концептни 
содржини:  

 
- Прописи за заштита од пожари, 

експлозии и опасни материи 
- Противпожарни опасности и мерки за 

заштита.  
- Противпожарни справи и опрема  
- Противпожарна тактика 
- Практични тренинг вежби 
- Прва помош 
- Запознавање  на улици, приоди кон 

објекти и хидрантската мрежа во 
општините Струмица, Ново Село, 
Босилово и Василево  каде што 
дејствува ТППЕ-Струмица 

- Вежби (физичко-кондициони 
активности) 

- Меѓународна соработка , размена на 
искуства , обука на повисок степен во 
поедини области и сл. 

 
 

Р. Б.      
Содржина на обуката 

Теорија 
и 
демон-
страција 

Практич
на 
работа/ 
вежби 

1.  - Основи на системот за заштита и спасување на 
Република Македонија  и организирање и  
спроведување на мерки за заштита и спасување 
-Вовед во противпожарната служба 
-Историјат и место  на противпожарната служба во 
општеството 

 
 
Т 

 

2. Заштита на животна средина Т+Д  
3. Картографија и климатографија Т+Д  
4. Прва помош Т+Д вежба 
5. Запознавање со објектите и опремата Т+Д  
6.  Цели и задачи на  превенцијата од пожари Т  
7.  етика и говорни команди Т+Д  
8. Опасност од пожар и мерки за заштита во стамбените 

објекти,  
земјоделството и индустријата 

Т+Д  

9. Градежни материјали, нивните својствата и 
однесувањето во пожар 

Т+Д  

10. Инсталации и комуникација во 
 објектите за престој на луѓе 
 

Т+Д  

11. Пожарно оптоварување 
 

Т  
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Противпожарни апарати и опрема 
 
12. Класификација на апаратите и опремата Т+Д  
13. Лична противпожарна опрема Т+Д  
14. Колективна противпожарна опрема Т+Д  
15. Противпожарни апарати 

 - рачни и преносливи 
Т+Д  

16. Стабилни системи за гасење на пожар  Т+Д  
17. Противпожарни црева Т+Д  
18. Противпожарна арматура Т+Д  
19. Пумпи за вода и пена и генератори за пена Т+Д  
20. Противпожарни скали Т+Д  
21. Видови на противпожарни возила  Т+Д  
22. Пловни и воздушни системи за гаснење на пожар Т+Д  
 
Противпожарна тактика 
 
23. Важноста и улогата на противпожарната тактика Т  
24. Класификација на пожарите Т  
25. Хемијата на горењето Т  
26. Средства за гаснење пожар Т+Д  
27. Принципи на гаснењето пожар Т+Д  
28. Комуникација (диспечери) Т+Д вежба 
29. Однесувањето и природата на огнот -  развој на 

пожарот 
Т  

30. Тактичка примена на средствата за гаснење Т  
31. Гаснење на пожар во затворен 

  простор 
Т+Д вежба 

32. Гаснење пожар на отворен простор Т+Д вежба 
33. Тактика за гаснење на шумските пожари Т+Д вежба 
34. Гаснење пожар од запаливи и 

  експлозивни материи 
Т+Д вежба 

35. Опасни супстанции и 
Теоријата на деконтаминација 

Т+Д  

  
Пребарување 
 

  

36. Дојава на пожар и начинот на алармирање на службите 
   (систем и други врски) 

Т+Д вежба 

37. Организација и начин на набљудување,известување и 
дејствување во случај на пожар на отворено 

Т+Д вежба 

38. Вовед во лична заштита Т  
39. Процедури при пребарување Т+Д вежба 
40. Тест за страв од затворен простор -клаустрофобија 

(теоретска и практична подготовка) 
Т+Д вежба 

41. Топлина и влажност Т+Д вежба 
42. Дехидратација Т+Д вежба 
43. Вентилација Т+Д вежба 
44. Апарати за респираторна заштита (апарати за дишење) Т+Д вежба 
45. Постапката за контрола на влез и работа на табла за 

контрола на пристап 
Т+Д вежба 

46. Постапката за излегување од затворен простор Т+Д вежба 
47. Сервисирање и одржување на 

 опремата 
 
 

Т+Д вежба 
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Спасување 

  

48. Здравје и безбедност - Проценка на ризик Т+Д вежба 
49. Спасување на луѓе, животни и имот Т+Д вежба 
50. Спасување Т+Д вежба 
51. Спасување од урнатини Т+Д вежба 
52. Спасување во природните непогоди и техничко-

технолошките несреќи и катастрофи 
Т+Д вежба 

53. Спасување во сообраќајни несреќи Т+Д вежба 
54. Јазли и јажиња Т+Д вежба 
55. Јазли и јажиња во комбинација со опрема за спасување Т+Д вежба 

 

1 – Целни групи  
 
Вежби со ПП група од два, три 
пожарникари 
Вежба со ПП оделение 
Вежба со ПП вод, чета 
Вежба со ТППЕ 
 
 

 2 – Цели и предмет на учење 
 Обуката на вработените во ТППЕ се 
изведува во следниве области: 
Прописи од областа на заштитата од 

пожари, 
Противпожарна превентива, 
Противпожарна тактика, 
Противпожарни справи и опрема, 
Практични вежби, 
Прва помош на повредени лица, и 
Вежби за физичко-кондициона подготовка. 

 
 ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ (теорија) 

1. Закони од областа на пожарникарството  

 Закон за пожарникарство 
 Закон за заштита и спасување  

 
2 Подзаконски акти  

 Правилник за начинот на вршење 
на работите, минималната 
техничка опрема и средства за 
гасење на пожари на ТППЕ  

 Правилник за начинот на вршење 
на работите, минималната 
техничка опрема и средства за 
гасење пожар  

 Правилник за униформата 
ознаките на униформата и 
заштитната опрема на 
работниците на ТППЕ 

 Правилник за водење на 
евиденциите за пожарите и 
експлозиите  

 Правилник за техничките 
нормативи за хидранската мрежа 
за гасење на пожари 

 Правилник за одредување на 
бројот, видовите и одржувањето 
на рачни и превозни ПП  апарати 

 
 ОСНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА 
ОД ПОЖАРИ        

1. Заштита од пожари 

 Причини за пожари 
 Топлина, палење и согорување 
 Експлозии 
 

2. Општи мерки за превентивна заштита 
од пожар 

 Градежни мерки на заштита 
 Уреди, инсталации и технички 

мерки на заштита 
 

3. Превентива во индустрија  

- Хемиска индустрија, општи 
опасности и мерки на заштита 

- Дрвна индустрија , општи 
опасности и мерки на заштита 

- Текстилна индустрија, општи 
опасности и мерки на заштита 

- Прехранбена индустрија, општи 
опасности и мерки на заштита 

- Металопреработувачка индустрија, 
општи опасности и мерки на 
заштита 
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4. Сообраќај  

 Општи опасности и мерки на 
заштита 

5. Објекти/населени места  

 за живеење, јавни објекти, 
угостителски објекти и други 
објекти, општи опасности и мерки 
на заштита 

6. Друго  

 Складишта, општи опасности и 
мерки на заштита 

 Земјоделие и шумарство, општи 
опасности и мерки на заштита 

 Објекти и заштита во радиоктивна  
средина 

 

1. ПП ТАКТИКА 

 Процес на горење 
 Продукти на горењето, експлозии 
 Процес на гаснење 

2. Средства за гаснење  

- Водата како средство за гаснење 
пожар 

- Пената како средство за гаснење 
пожар 

- Средства за гаснење на пожар со 
ефект на загушување: прав и 
јаглеродендиоксид. 

- Гаснење на некои запаливи 
материи со специфични особини. 

 

3. Пожари  

Пожар и класи на пожари 
Развој и ширење на пожарот 

4. Организација и подготовка за акција 
на гаснење на пожар: 

Тактичка дејства при гаснењена пожарите 

 Извидување 
 Проценка на ситуација 
 Одлука 
 Команда 
 Спасување на луѓе 
 Спасување на животни 
 Спасување на подвижен имот 
 

5. Раководење со гаснењето на пожари 

 Избор на тактика за гаснење на 
пожар 

 Снабдување со вода за гаснење на 
пожар и поставување потисни 
линии 

 Опасности при гаснење на пожари 
 Тактички настапи на ПП единици 
 

6. Гаснење на пожари во згради  

 Гаснење пожар на покрив и таван 
 Гаснење пожар на приземја и 

катови 
 Гаснење на пожар во скалишниот 

простор 
 Гаснење пожар на подрум 
 Гаснење пожар во внатрешни 

шупливи конструкции 
 Гаснење на димоводен канал 

(оџак) 
 

7. Гаснење пожари во други објекти и 
средини 

 болници и други здравствени 
организации, 

 театри, кина, спортски и други 
сали, училишта,хотели, дискотеки 
и слично. 

 индустриски објекти 
 на отворен простор (шумски 

пожари и полски пожари) 
 на цврсти материи 
 на запаливи течности и гасови 
 во отежнати услови за работа 
 во радиоактивна средина 
 

8. Завршување на интервенција на 
гаснење пожар  

9. Анализа на акцијата  

 

ПП СПРАВИ И ОПРЕМА 

1. Заштитна опрема  

 Лична заштитна опрема 
 Колективна заштитна опрема ,ПП 

црева,ПП спојки и додатна опрема 
за работа со ПП црева 
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 Млазници за вода, за  СО2, за сув 
прав, за пена,  

 ПП арматури, и ПП хидранти 
 Справи за добивање на пена  
 ПП справи и опрема за качување 
 Справи и опрема за спасување 
 Опрема и уреди за осветлување 
 Опрема за зашита од топлина, 

гасови, киселина и др. 
 Уреди за вентилација 
 Алати и средства за 

противпожарна намена 
 Пумпи за вода и длабоковлекач  
 

2 .  за гаснење на пожари  

 Рачни апарати за гаснење на 
пожари 

 Превозни апарати за гаснење на 
пожари 
 

3. Возила и средства 

 Противпожарни возила 
 Летала во функција на службата за 

заштита  од пожари 
 Средства и системи за врски 

 

4. ПРВА ПОМОШ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА  

 Прва помош при сообраќајни 
незгоди техничко-технолошки 
акциденти 

 Прва помош при изгореници. 
 Прва помош при каснување од 

инсекти, влекачи и сл. 
 

5. ВЕЖБИ ЗА ФИЗИЧКО КОНДИЦИСКА 
ПОДГОТОВКА 

 
 Изведување на тактички вежби на 

гаснење пожари и спасување на луѓе, 
животни  и материјални добра  при појава 
на пожари и елементарни непогоди.  

 
    ТППЕ-Струмица во текот на 

годината организира тактичко показни 
вежби во воспитно-образовни институции, 
производно-преработувачки капацитети од 
дрвната , текстилната , градежната , 
прехрамбената индустрија и сл.   

За секоја тактичко показна вежба се 
изготвува посебен елаборат со шематски 
приказ на тактичкиот настап. 

 
   
 
6. Испитување на исправноста  на 

заштитната опрема.  
 

          Испитувањето на исправноста на 
заштитната опрема  се врши во текот на 
целата година по Упатството за 
испитување на опремата во ТППЕ- 
Струмица. По секоја интервенција се врши 
контрола на заштитната опрема и доколку 
на истата се воочат одредени недостатоци 
истите се отстрануваат од употреба или 
опремата се заменува со нова. 

Покрај испитувањето на заштитната 
опрема во текот на целата година се 
вршат  дневни, неделни , месечни, 
годишни  и вонредни прегледи на 
заштитната и техничката опрема со која 
што располага ТППЕ- Струмица. 

   
 
7. Водење на пропишана 

евиденција за работа на ТППЕ-
Струмица 

 
   Во текот на целата  година во 

ТППЕ  се води  следнава  евиденција: 
 
 Книга за дневно дежурство. 
 Книга за пријавување и примањето на 

пријавите за настанатиот пожар или 
техничка интервенција. 

 Книга за евидентирање на 
настанатите пожари и технички 
интервенции. 

 Извештај за настанатиот пожар или 
техничка интервенција со краток опис. 

 Картони за локација на улиците, 
позначајните објекти, училишта , 
детски градинки  , болници , бензински 
станици , складишни простори во кој 
се чуваат запаливи материи и сл. 

 Обрасци за изведување настава. 
 Картон,хигиенска и чек листа за 

дневен преглед на возилата, во која 
што се евидентираат сите зафати и  
поправки на возилата. 

 Неделни извештаи за настанати 
пожари и технички интервенции 

 Месечни извештаи 
 Годишен извештај за работата на 

ТППЕ-Струмица  
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8. Превентивни активности 
(предавања, патроли, настапи преку 
локалните средства за јавно 
информирање и сл. ). 

 
Предавања во претпријатијата, 

училиштата, детските градинки и други 
институции  од аспект на заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи. 
Превентивно информирање на граѓаните 
преку јавните средства за опасностите од 
настанување на пожари како и за мерките 
кои треба да се превземат за да не дојде 
до нивна појава. 

Посети на Општините Василево, 
Босилово и Ново Село.  

Цел на посетите - разгледување на 
теренот , изворите на вода, водоводната 
мрежа, хидрантската мрежа и приодните 
патиштата кон поважни објекти .    

 
 
 9. Техничко опремување на 

ТППЕ-Струмица 
 

   Во текот на годината според 
Правилникот за минимална техничка 
опрема и средства за гаснење,  ТППЕ 
Струмица треба да се опреми со следната 
опрема: 
 
- пп апарати Ѕ-6 со сув прав 10 бр. 
- пп апарати – полнење со ЦО2 
- пп црева ф 52- 50 бр. 
- турбо млазници-10 бр. 
- моторни пумпи за 
       извлекување вода – 2 бр. 
- водонепропустливи фенери -15 бр. 
- интервентни одела 
- комбинезони за шумски пожари и 

чевли 
- алуминиумски скали троделни - 3 бр.  
- моторни пили за дрво – 3 бр. 

        
Обезбедувањето на опремата ќе 

зависи и од обезбедување на средства од 
други извори. 

 
9 а. Административно-техничко 

опремување: 
 

 печка за греење во просторијата за 
дневен престој  

 видео проектор (за изведување 
теоретска настава) 

 фрижидер 
 
 
 

10. Соработка со претпријатијата 
што стопанисуваат со шуми, 
земјоделски површини, водоводна 
мрежа, електрична енергија и др. 

                                                    
ТППЕ Струмица со свои 

претставници редовно учествува на 
работни     состаноци со: 

 
  раководните и оперативните 

структури на ЈПСШ ,,Беласица” 
Струмица (превземање на 
превентивни мерки за сведување на 
опасностите од појава  на  шумски 
пожари на минимум и организирано 
дејствување во  локализирање и 
гаснење во случај на нивна  појава)  

 земјоделските комбинати кои 
стопанисуват со житни култури (за 
превземање на противпожарни  мерки 
пред, за време и по завршувањето  на 
жетвените работи.  

 ЈПКД ,,Комуналец”-состојба на 
хидрантска мрежа,заедничко 
координирано делување при технички 
интервенции и асистенции 

 ЕВН Подружница - Струмица -  
унапредување и синхронизирање на 
соработката во сите случаи на 
акциденти предизвикани од 
електричната енергија, каде е 
неопходна стручна помош и 
асистенција. 

    
11. Посета на претпријатијата во 

општините 
   
  Во тековната година предвидена 

е посета на објекти (институции) со висока 
пожарна загрозеност- (бензински станици , 
енергетски постројки, дрвно-
преработувачки и производствени 
капацитети , складишта на високо 
запаливи материи се со цел запознавање 
со нивната инфраструктура од аспект на 
ПП заштита, организирање предавања од 
превентивен карактер , показни вежби со 
вработените и сл. 

 
12. Смотри на ТППЕ-Струмица 
                                      

  Во текот на целата година секојдневно 
се врши смотра на: 
  

- изгледот на пожарникарите 
- гаражниот простор и возилата 
- просториите за дневен престој и 

пасивен одмор  
- санитарниот јазол  
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Секој месец се врши смотра на: 
 

  личната заштитна опрема 
     

  колективната заштитна опрема
     

  на целокупната опрема и 
инвентар со кои  располага ТППЕ 

          
 
13. Подготовка на единицата пред 
летната и зимската сезона          
                                             

 Во месец Мај се врши преглед на 
целокупната опрема со посебен осврт  на 
опремата за гаснење на шумски и полски 
пожари.    
                                       

Во текот на месец Октомври се 
врши подготовка на возилата и погонските 
системи за претстојната  зимската сезона  
- гуми , масла, акумулатори , електрична 
инсталација, проверка на средствата 
против замрзнување во возилата , 
редовно подмачкување на  возилата , 
проверка на зимската опрема , системите 
за сигнализација, агрегати, моторни пумпи 
, хидраулични алатки за справување со 
сообраќајни незгоди и сл. 
   
 

    14.  Контролни активности од страна 
на командирот на ТППЕ Струмица.     
                                                                                                                                                 - Доброволни прилози и други средства 

од осигурителни друштва, фондации, 
правни и физички лица, наменети за 
унапредување на заштитата од 
пожари;  

 
        Командирот на ТППЕ Струмица во 
текот на секој месец врши по четири 
контроли и тоа: две до 23 часот и две по 
23 часот.      
                                                    
    По извршената контрола Командирот 
на ТППЕ за сите воочени недостаци 
(доколку ги има) сугерира на командирот 
на одделение за нивно отстранување , а 
во одредени случаи превзема и 
соодветни дисциплински мерки. 
   
  
                                                               

    15. Ажурирање на планот за 
мобилизација  
                                                                    

                                  

 За спроведувањето на оваа 
Програма се грижи Градоначалникот на 
Општина  Струмица, во соработка со 
Општинскиот штаб за заштита и 
спасување, Дирекцијата за заштита и 
спасување, Центарот за управување со 
кризи, државниот инспектор за заштита од 
пожари, инспекторот за заштита и 
спасување и другите надлежни органи и 
тела, органите и телата на Советот на 
Општина Струмица ќе го следат  
спроведувањето на оваа Програма и 

Во текот на месеците Март,  Мај и 
Ноември се врши ажурирање на планот 
за мобилизација (проверка со 
ангажирање на сите вработени во ТППЕ 
Струмица).   

                                                           
                     

16 . Работи на одржување на 
објектот 
                     
 

Во текот на 2014 година  предвидено 
е да се изврши: 
 
 

 санација на дел од кровната 
конструкција 

 обновување на санитарниот 
јазол 

 варосување на просторот за 
дневен престој на 
пожарникатите 

 санација на прозорци и врати 
     
 17. Финасирање  
        
 Финансирањето на активностите 
од областа на заштитата и спасувањето, 
справувањето со кризни состојби  и 
дејствувањето на Територијалната 
противпожарна единица, утврдени според 
оваа Програма ќе биде реализирани со 
средства од Буџетот на општина 
Струмица за 2013 година,   Програма W0 
во износ од 9.400.000,oo денари, од кои 
8.800.000,oo за функционирање на ТППЕ 
Струмица  и   600.000,oo денари за опрема 
и други активности. 
 Финансирањето  ќе се врши и од: 
 
- Средства од Буџетот на РМ;  

- Приходи од сопствени извори за 
извршени услуги од страна на 
Територијалната противпожарна 
единица; и  

- Приходи од други општини.  
 
 

VI.  Завршни одредби:  
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активно ќе учествуваат во нејзината 
реализација, како и во покренувањето на 
иницијативи, давање на мислења и 
поднесување на предлози во врска со 
остварувањето на програмските цели и 
активности.  
   
  Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“.  
  
 Бр.07-10601/1Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.            Претседател, 
 С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
…………………….. 

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

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

одбележување на годишнини на значајни 
настани и истакнати личности во 2014 

година во Општина Струмица 
 

 Се објавува Програмата за 
одбележување на годишнини на значајни 
настани и истакнати личности во 2014 
година во Општина Струмица, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
Бр. 08-10602/2        Општина Струмица 
30.12.2013 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 

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

   
  494. 
  Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 
 
 

П р о г р а м а 
за одбележување на годишнини на 

значајни настани  и истакнати личности  
во 2014 година  во Општина Струмица 

 
 I. Со Општинската програма за 
одбележување на годишнини на значајни 
настани и истакнати личности во 2014 
година (во понатамошниот текст 
Програма), се определуваат годишнините 
на значајните настани и истакнати 
личности од посебно значење за развојот 
на Република Македонија и Струмица, за 
афирмација на историското и културното 
наследство и негување на 
општоцивилизациските вредности и 
државните празници на Република 
Македонија, утврдени со закон. 
 
 II. Во 2014 година ќе се одбележат 
следните годишнини на значајни настани и 
личности: 
 
 Ф е в р у а р и 
 

1.     04.02.2014 година      
 

              -142 години од раѓањето на 
апостолот на македонското  
револуционерно  движење за 
ослободување од турското ропство Гоце 
Делчев 
               Носител: ОУ “Гоце Делчев”  од  
Вељуса во содејство со Комисијата. 
 
      2.      26.02.2014 година  
   - Десет години од загинувањето 
на претседателот на Република   
Македонија, Борис Трајковски 
 Носител: Комисијата 
 
 А п р и л 
 
  1.     14.04.2014 година  
 
 - 17 години од смртта на еден од 
најеминентните македонски и роднокрајни 
писатели – Видое Подгорец. 
Носител: ОУ “Видое Подгорец” Струмица 
во содејство со Комисијата.  
 
 М а ј  
 
 1.    01.05.2014 година 
 
    -Меѓународен ден на трудот 
    Носител: Општинскиот 
синдикален совет 
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 2.    04.05.2014 година  
  -111 години од убиството на 
апостолот на македонското 
револуционерно движење за 
ослободување од турското ропство Гоце 
Делчев. 
  Носител: Комисијата 
 
 
  3.    09.05.2014 година  
 
   -Меѓународен ден на победата 
над фашизмот 
  Носител: Комисијата 
. 
 4. 12.05.2014 година 
 - 72 година од смртта на 
првоборецот Сандо Масев  
 Носител: ОУ “Сандо Масев” - 
Струмица во содејство со Комисијата. 
  
 - 24.05.2014 год.   
 “Св. Кирил и Медодиј” – ден на 
сесловенските  просветители 
 Носител: ОУ  “Св. Кирил и 
Медодиј” с. Дабиле со содејство  со  
Комисијата 

 
 5.   31.05.2014 година 
   - 142 година од раѓањето на еден 
од најистакнатите дејци и поклоници на 
македонското револуционерно движење 
за ослободување од турското ропство – 
Јане Сандански. 

        Носител:  СОУ “Јане Сандански” –  
Струмица  во содејство со  Комисијата 

  
 
 Ј у н и  
 
 1.    25.06.2014 година    
  -  58 години од раѓањето на 
трагично загинатиот претседател на 
Република  Македонија – Борис 
Трајковски. 
 Носител: Комисијата. 
  
 
 Ј у л и  
 

1.     12.07.2014 година  
 

            -72 година од формирањето и 
излегувањето на јадрото на Првиот  
Струмички партизански одред 
 Носител: Општински одбор на 
СБМ од НОАВМ во содејство со 
Комисијата 

 
 

   2.      14.07.2014 година   
  
 -  70-години од убиството на 
народниот херој Благој Јанков Мучето од 
страна на бугарскиот фашистички 
окупатор и домашните предавници. 

Носители: Општински одбор на 
СБМ од НОАВМ, Локалната установа 
библиотека “Благој Јанков Мучето” 
Струмица и Домот за деца и млади  
“Благој Мучето”  од Струмица во содејство 
со Комисијата. 

 
 3.       29.07.2014 година 
 

- 1000 години од битката на 
Беласица 

Носител: Комисијата 
   
 Август 
 

02.08.2014 година  
 

 Ден на Републиката 
 - 111 години од Илинденското 
востание и создавање на 
Крушевската  Република 

     - 70 години од одржувањето на 
Првото заседание на АСНОМ и 
поставувањето темелите на Македонската 
држава    
  Носител: Комисијата        
 
    2.     13.08.2014 година    
 
    - 63 години од убиството на петтемина 
струмички студенти    
  Носител:  Комисијата 
 
 Септември 
 
       1.         08.09.2014 година  
 - Ден на независноста  на 
Република Македонија 
 - 23 години од референдумската 
определба за независна и суверена  
Република Македонија 
 Носител: Комисијата 
 
       2.        11.09.2014 година  
 

- Ден на ослободувањето на 
Струмица 
 - 70 години слободна Струмица 

 (Поради близината на Денот на 
независноста на Република Македонија и 
Денот на ослободувањето на Струмица, 
одбележувањето на двата  датума ќе се 
реализира според заедничка програма). 
Носител: Комисијата. 
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      3.         21.09.2014 година  

    – Меѓународен ден на мирот. 
       Носител:  Комисијата 
 
 

 Октомври 
 

1.  11.10.2014 година  
 

   - Ден на народно 
ослободителното востание на 
Македонија и Ден на борецот 

 - 73 години од првите востанички 
истрели во Прилеп и Куманово против 
фашистичките окупатори. 
 Носител: Комисијата 

 
2.  23.10.2014 година 
 
 - Ден на македонската 
револуционерна борба  
 Носител: Комисијата  

 
 
 Декември 

 
1. 11.12.2014 година  
 
 - Ден на заштитниците на 
Струмица – Светите 15 
Тивериополски свештено-маченици  
 Оваа година се одбележуваат 
1651 години од убиството на  Светите 
петнаесет Тивериополски Свештено-
маченици 
 Носител: Комисијата  

 
III 

Покрај настаните од точка II, 
Локалната самоуправа во текот на 
годината ќе се вклучи и во 
одбележувањето на годишнини од 
раѓањето или смртта на личности кои се 
земени како патрони на различни 
институции, како и на настани од 
историјата на македонскиот народ што ќе 
бидат одбележувани од други институции 
и невладини организации. 

 
III. Финансиски план 
 

 Финансиските средства за 
реализација на оваа Програма ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 
Струмица за 2014 година во зависност од 
активностите што ќе бидат реализирани. 
 

Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
 Бр.07-10602/1Совет на општина Струмица 
 27.12.2013 год.             Претседател, 
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Програмата на општина 

Струмица во областа на еднаквите 
можности на жените и мажите за 2014 

година 
 

 Се објавува Програмата на 
општина Струмица во областа на 
еднаквите можности на жените и мажите 
за 2014 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10603/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................... 
 
 495. 
 Врз основа на член 14 став 1 и  
став 2 од Законот за еднакви можности на 
жените и мажите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.12.2013 година, донесе 

 
 

П р о г р а м а 
на општина Струмица во областа на 
еднаквите можности на жените и 

мажите за 2014 година 
 
 I. Вовед 
 
 Според член 9 од Уставот на 
Република Македонија, „Граѓаните на 
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Република Македонија се еднакви во 
слободата и правата независно од полот, 
расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување, имотната и 
општествената положба“. Еднаквоста меѓу 
жените и мажите се смета за прашање на 
човековите права и битен предуслов и 
индикатор за оддржлив развој на човекот 
во целина. 
 Еднаквите можности на жените и 
мажите всушност значи промовирање на 
начелото за воведување на еднакво 
учество на жените и мажите во сите 
области од јавниот и приватниот сектор, 
еднаков статус и третман во 
остварувањето на правата и во развојот 
на нивните индивидуални потенцијали, 
преку кои тие придонесуваат за 
општествениот развој, како и еднакви 
придобивки од резултатите произлезени 
од тој развој. 
 Локалните власти, согласно 
Законот за еднаквите можности на жените 
и мажите од 13.01.2012 година, имаат 
законска обврска да промовираат еднакви 
можности како во работната средина, така 
и при испорака на услугите. 
 Обезбедувањето на еднакви 
можности во процесот на планирање, 
одлучување на ниво на локална заедница, 
придонесува кон превенција од 
дискриминацијата и воведување на 
принципот на рамноправност во процесите 
на одлучување.  
 Еднаквото учество на жените и 
мажите во процесот на одлучување и 
креирање политики на локално ниво го 
зголемува ефектот на донесените одлуки 
и политики.  
 
II. Појдовна основа на Програмата  
 
 Согласно член 2 од Законот за 
еднакви можности на жените и мажите, 
општина Струмица има обврска за 
воспоставување на еднаквите можности 
на жените и мажите. 
 Врз основа на член 14 од Законот 
за еднакви можности на жените и мажите, 
единиците на локалната самоуправа за 
постигнување на целите од овој закон, во 
рамките на своите надлежности се должни 
да го почитуваат принципот на еднакви 
можности и да ги промовираат и 
унапредуваат еднаквите можности на 
жените и мажите преку преземање 
основни и посебни мерки и да 
изработуваат годишен план во кој ќе бидат 
утврдени основните и посебните мерки. 

 Во општина Струмица во 2009 
година е донесен Локален план за акција 
за поттикнување и унапредување на 
родовата рамноправност во општина 
Струмица, Акционен план за заштита од 
семејно насилство (2011) и Локален 
Акционен план за спречување и заштита 
од дискриминација во општина Струмица 
за период ноември 2011 – декември 2012. 
 Во 2011 година формирано е 
Локално координативно тело за борба 
против семејното насилство,  отворена е 
бесплатна СОС линија за пријавување на 
семејно насилство, а 2012 година е 
отворен и Шалтер - центар за жени – 
жртви на семејно насилство. 
 Во 2013 година во рамките на 
проектот „Зајакнување на капацитетите на 
локалната самоуправа и локалните 
активисти за остварување и креирање на 
ефективни политики за родова еднаквост“, 
кој се реализира во соработка со 
Институтот за општествени и 
хуманистички науки и Акција здруженска, 
со финансиска поддршка од UN Women, 
општината спроведе процес на 
утврдување на состојбата и можностите на 
жените за пристап до услугите кои ги 
овозможува општина Струмица, како дел 
од процесот на истражување на потребите 
на граѓаните. Ваквиот процес претставува 
основа за креирање на релевантно родови 
свесни политики и вклучување на 
родовата перспектива во процесите на 
локалната самоуправа.  
 Во општина Струмица според 
постоечките официјални статистички 
податоци постои демографски баланс 
помеѓу машките и женските жители, што 
би претпоставило дека нивното учество во 
донесувањето одлуки на локално ниво и 
управувањето за јавните услуги, треба да 
биде исто така балансирано. Меѓутоа, 
примарните резултати од анализата, која 
се засноваше на сознанија добиени од 
одговорите на две  последователни 
средби со фокус групи организирани во 
општина Струмица, заради утврдување на 
индикаторите за застапеноста и учество 
на жените во креирањето на локални 
политики, покажуваат значително  
поголема застапеност на мажите во 
одлучувањето наспроти жените. 
Заради постигање на горенаведените 
цели на анализата, во фокус групите 
учествуваа различни профили на граѓани: 
едната фокус група беше составена од 
вработени во администрацијата на 
општина Струмица, а втората од жени 
претставници на здруженија на граѓани, 
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вработени и невработени, претставнички 
од руралните средини, од етничките 
заедници и од различни возрасни групи, 
преку кои на непосреден начин беше 
утврдена перцепцијата за родовата 
рамноправност, потребите на жените од 
различни средини, со различен статус и 
различни интереси. Во спроведувањето на 
анализата како извор на информации, врз 
основа на кои истата се темели, беа 
земени во предвид и секундарните 
информации, односно податоци од веќе 
постоечки анализи, извештаи, 
информации од институции, здруженија на 
граѓани, директни разговори, интервјуа и 
дискусии, спроведувани во текот на 
реализацијата на проектот. 
 Преку сублимирање на податоците 
и информациите добиени од вака 
концепираниот методолошки процес, 
добиени се следниве резултати – 
потребата од подобрување на 
информирањето на жените за можностите 
и начините за вклучување во процесите на 
планирање и креирање на политиките на 
ниво на месната самоуправа, како и 
потребата од изнаоѓање статистички 
податоци за родовата структура во 
институциите и приватниот сектор во 
општина Струмица, односно креирање на 
дата база со податоци за родовата 
структура кои понатаму ќе дадат основа за 
креирање на понатамошни програми 
политики во општина Струмица. 
 
III. Приоритетни области 

 
Област 1:  Учество на жените во 
локалните процеси на одлучување 
 
Општа цел  
Зголемено учество на жените во 
месната самоуправа на општина 
Струмица  
 
Област 2: Родово статистика на 
територијата на општина Струмица 
 
Општа цел 
Креирање родово разделена 
статистика за половата структура 
во институциите и приватниот 
сектор на територијата на општина 
Струмица 
 
Специфични цели за област 1 
- Да се подобри информирањето на 

жените за можностите и 
начините за вклучување во 

процесите на донесување одлуки 
во месните заедници 

- Да се поттикнат и зајакнат 
жените за активно учество  во 
процесите на донесување одлуки 
во месните заедници 
(работилници за важноста на 
граѓанско учество, особено на 
жените) 

 
Специфични цели за област 2 
- Развиен систем за континуирано 

прибирање, ажурирање и анализа 
на родовите показатели во 
институциите и приватниот 
сектор на територијата на 
општина Струмица 

 
 IV.Активности 
 
Област 1: 
Цел 1: Да се подобри информирањето на 
жените за можностите и начините за 
вклучување во процесите на донесување 
одлуки во месните заедници 
Активност: Во рамките на оваа активност 
ќе бидат реализирани посети во 10 
населени места  на кои жените ќе бидат 
информирани за начините на кои тие 
можат да се вклучат во креирање и 
носење на одлуки во месните заедници. 
Исто така, заради поголема 
информираност на жените за одредени 
активности на ниво на месните заедници, 
ќе биде подготвена дата база на податоци 
(вкупен број на жени во секое населено 
место, име и презиме), со цел да им бидат 
доставени лични покани при одржувањето 
на одредени состаноци, собири и сл., како 
и формирање на неформална мрежа на 
жени за секое населено место. Во рамките 
на тие средби, секоја од присутните жени 
ќе биде задолжена (по претходна нивна 
согласност), да информира одреден број 
на жени од нејзиното населено место за 
одржувањето на планираните активности 
во нивните месни заедници.  
 
Активноста ќе биде реализирана во 
временски период од  6 месеци. 
 
 
Неопходни услови: 
 
-Простории за одржување на состаноците 
-Превоз 
 
Носител: Организација на жени од 
Струмица, координатор за ЕМ на жените и 
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мажите при општина Струмица и КЕМ при 
Советот на општина Струмица. 
 
Корисници: Жените од населените места 
 
Резултати:  
 
Реализирани посети во 10 населени 

места  
Зголемен процент на информирани 

жени 
Изработена дата база на податоци 

 
Индикатори: 
 
- Број на реализирани посети 
- Број на учесници  
- Број на неформални мрежи 
 
Ризици и стратегија за справување со 
ризици: 
Тежок пристап до жените од 
маргинализирани групи. За намалување 
на наведениот ризик, предвидено е во 
подготовката на активност да бидат 
вклучени и жени од населените места. 
 
Одговорности   
Координатор на активноста ќе биде 
Организација на жени од Струмица, 
координатор за ЕМ на жените и мажите 
при општина Струмица и КЕМ при Советот 
на општина Струмица.  Одделението за 
соработка со месните заедници ќе 
помогне во остварување на контактите со 
месните заедници во населените места 
заради договарање на термин за 
одржување на средбите.  
 
Цел 2. Да се поттикнат и зајакнат 
жените за активно учество  во 
процесите на донесување одлуки во 
месните заедници 
Активност: Заради остварување на оваа 
цел ќе бидат реализирани 10 работилници 
(по една во секое населено место) за 
активно граѓанско учество, особено на 
жените, во процесите на носење одлуки во 
месните заедници. Преку работилниците 
ќе се зајакнат капацитетите и вештините  
на жените за лобирање и застапување на 
нивните интереси. 
Учесници на работилниците ќе бидат 
жените од веќе формираните неформални 
мрежи во секое населено место. 
Временски рок за реализација: 6 месеци 
 
Неопходни услови: 
-Простории за одржување на работилници 
-Материјали за работилниците 

-Предавач од редовите на ОЖ-Струмица 
-Освежување 
 
Носител: Организација на жени од 
Струмица, координатор за ЕМ на жените и 
мажите при општина Струмица и КЕМ при 
Советот на општина Струмица. 
 
Корисници: Жени од населените места 
 
Резултати:  

- Зголемен број на едуцирани жени 
за застапување на нивните 
интереси 

 
Индикатори: 

- Број на реализирани обуки 
- Листа на учесници 

 
Ризици и стратегија за справување со 
ризици: 
Недоволен интерес од страна на жените 
во населените места заради 
презафатеност со домашни и земјоделски 
обврски. За намалување на ризикот, ќе се 
одреди термин за обуките кој нив ќе им 
одговара, во периодот кога земјоделските 
активности се сос намалаен интензитет. 
 
Одговорности   
Координатор на активноста ќе биде 
Организација на жени од Струмица, 
координатор за ЕМ на жените и мажите 
при општина Струмица и КЕМ при Советот 
на општина Струмица. Формираните 
неформални мрежи во населените места 
ќе бидат одговорни за информирање на 
жените за предвидените работилници и 
средби. 
 
Област 2: 
Цел 1: Развиен систем за континуирано 
прибирање, ажурирање и анализа на 
родовите показатели во институциите 
и приватниот сектор на територијата 
на општина Струмица 
Активност: Заради создавање на еден 
сеопфатен систем за родово разделени 
податоци  во институциите и приватниот 
сектор на територијата на општина 
Струмица, ќе бидат остварени и посети во 
сите институции и на локално ниво каде ќе 
биде објаснет родовиот концепт. Во 
рамките на посетите од сите институции 
ќе се побараат податоци (писмено) за 
родовата структура на вработените. Во 
училиштата, освен за вработените 
планирано е да се побараат податоци и за 
застапеноста на момчињата и 
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девојчињата во воспитно-образовниот 
систем. 
Покрај институциите, податоци ќе бидат 
побарани и од приватните компании во 
општината (управувачка структура, како и 
структура на вработените). 
Активноста ќе започне да се реализира од 
јануари 2013 година и ќе трае 3 месеци. 
 
Неопходни услови: 
-Хартија и тонер 
 
Носител:  Организација на жени од 
Струмица, координатор за ЕМ на жените и 
мажите при општина Струмица и КЕМ при 
Советот на општина Струмица. 
 
 
Корисници: општина, институции, НВО-а 
 
Резултати:  

Изготвен систем за родово разделени 
податоци 
 
Индикатори: 
-број на остварени средби 
-број на доставени писмени барања 
 
Ризици и стратегија за справување со 
ризици: Родово необработени податоци 
од страна на институциите и компаниите. 
 
Одговорности: 
Координатор на активноста ќе биде 
Организација на жени од Струмица, 
координатор за ЕМ на жените и мажите 
при општина Струмица и КЕМ при Советот 
на општина Струмица. Одделението за 
Локален економски развој ќе прибира 
податоци од приватните компании. 
 
 
 

 
 

Активност Рок на 
одржување 

Носител Неопходни 
услови 

Буџет МКД 

 
1. 
 
 

Посети во 10 
населени места во 
општина 
Струмица 

Февруари-
Јули 2014 

-Организација 
на жени 
-координатор 
за ЕМ -КЕМ 

-Простории 
-Превоз 

0,00
5.000,00 

 
2. 
 
 
 
 
 

Обуки за јакнење 
на капацитетите 
на жените 

Јули - 
Декември 

-Организација 
на жени 
-координатор 
за ЕМ-КЕМ 

-Простории 
-Превоз 
-Предавач 
1*10*3.000,00 
-Материјали 
(папки, 
пенкала, 
тетратки, 
флипчарт) 

0,00
5.000,00

30.000,00

10.000,00

 
3. 
 
 

Креирање на 
родова статистика 

Јануари-
Март 2013 

-Организација 
на жени 
-координатор 
за ЕМ-КЕМ 

 

0,00

Вкупно трошоци ……………………………………………………………. 50.000,00
 
 
V. Финансирање 
 Финансирањето на активностите 
утврдени во Програмата е предвидено да 
се изврши од Буџетот на општина 
Струмица 
 
VI. Завршни одредби 
 Реализацијата и следењето на 
активностите од оваа Програма ќе се 
одвива преку Организација на жени од 
Струмица , а надзорот на спроведувањето 
ќе го врши Координаторот за ЕМ и КЕМ. 
 Програмата е отворена за 
сугестии, предлози и мислења. 

 
  
Оваа Програма влегува во сила во осмиот 
ден од денот на објавување во Службен 
Гласник на општина Струмица. 
 
Бр.07-10603/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на критериуми за распределба на блок 
дотацијата за основно  образование за 

2014 година 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на критериуми за 
распределба на блок дотацијата за 
основно образование за 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
  Бр. 08-10604/2         Општина Струмица 
  30.12.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 496. 
 Врз основа на член 162 став 3 од 
Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 
24/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување на критериуми за 
распределба на блок дотацијата 

за основно образование за 2014 година 
 

Член 1 
 Со овие критериуми се уредува 
распределбата на блок дотацијата за 
основно образование за 2014 година. 
 

Член 2 
 Распределбата на средствата од 
блок дотацијата за реализација на 
образовно – воспитниот процес во 
училиштата за основно образование во 
опшштина Струмица на која и се 
пренесени основачките права на 
основните училишта согласно Законот за 
основното образование („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 103/08 .... 
24/13) и која ги исполнила условите во 
согласност со членот 46 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), за календарската 

2014 година, се врши по следните 
критериуми: 
- Основна сума по училиште; 
- Број на ученици во училиштето; 
- Број на ученици во предметна настава; 
- Број на ученици со посебни потреби; 
- Број на подрачни училишта; 
- Површина на училишниот објект 
 

  Член 3 
 Распределбата на средствата од 
блок дотацијата за основните училишта се 
врши според следната формула: 
 
БДОо=О + Пуо х С 
ПУо=Уу+( Уу х Кпу + Упн х Кпн + Упп + Пу х 
Кпу + Пу х Кпу ) 
БДОо – Блок дотација за основно 
образование на општината; 
О – Основна сума по училиште 
ПУо – Пондерирани ученици; 
С – стандард по ученик (износ); 
Уу – Број на ученици во училиштето; 
Пу – површина на училиштето; 
Кпу – Коефициент за површината на 
училиштето (0.5); 
Упн – Ученици во предметна настава; 
Кпн – Коефициент за предметна настава 
(0.8); 
Упп – Број на ученици со посебни потреби 
во училиштето; 
Кпп – Коефициент за ученици со посебни 
потреби (1); 
Пу – Број на подрачни училишта; 
Кпу – Коефициент за подрачни училишта 
(1). 

Член 4 
 Средствата определени од блок 
дотацијата за секое училиште се користат 
за финасирање на пренесените 
надлежности во основното образование. 

 
Член 5 

 Распределените средства од блок 
дотацијата по основните училишта се 
насочуваат преку општина Струмица 
месечно или по динамика договорена меѓу 
Министерството за финансии и 
Министерството за образование и наука. 
 

Член 6  
 Оваа Одлука влегува во сила по  
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“, а ќе се применува од 
1 јануари 2014 година. 
 
Бр.07-10604/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………… 



 30 декември 2013 год.        Службен гласник на општина Струмица     бр. 23          стр. 147

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на критериуми за распределба на блок 

дотацијата за средно образование за 2014 
година 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување на критериуми за 
распределба на блок дотацијата за средно 
образование за 2014 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
Бр. 08-10605/2      Општина Струмица 
30.12.2013 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

............................. 
 497. 
 Врз основа на член 101 став 3 од 
Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95 …...... 24/13) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.12.2013 година, донесе  

 
О д л у к а 

 за утврдување на критериуми за 
распределба на блок дотацијата 

за средно образование за 2014 година 
    

Член 1 
  Со овие Критериуми се уредува 

распределбата на блок дотацијата за 
средно образование за 2014 година. 
 

Член 2 
  Распределбата на средствата од 

блок дотацијата за реализација на 
наставно - воспитниот процес во 
училиштата за средно образование во 
општина Струмица како пренесена 
надлежност  на локалната самоуправа и 
исполнетите услови согласно членот 46 
од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 

156/09 и 47/11 година) за календарската 
2014 година, се врши по следните 
критериуми: 
- Основна сума по училиште 
- Број на ученици во училиштето 
- Број на ученици во стручно 

образование 
- Старост на училишниот објект 

 
Член 3 

Распределбата на средствата од 
блок дотацијата за средно образование 
се врши според следната формула: 

 
- БДСо= О + ПУо х С 
- ПУо= Уу + Ус  х Кс + Ссу х Кс 
- БДСо - Блок дотација за средно 

образование на општината 
- О - Основна сума по училиште 
- ПУо – Пондерирани ученици во 

општината 
- С – Стандард по ученик (износ) 
- Уу – Број на ученици во училиштето 
- Ус – Број на ученици во стручното 

образование 
- Кс – Коефициент за стручно 

образование ( 0.1 ) 
- Ссу – Старост и состојба на 

училиштето 
- Кс – Коефициент за староста и 

состојбата на училиштето ( 0.5 ) 
 

Член 4 
 

 Средствата определени од блок 
дотацијата за секое училиште се 
користат за финансирање на 
пренесените надлежности во средното 
образование. 

Член 5 
 

 Распределените средства од 
блок дотацијата од Буџетот на 
Република Македонија по средните  
училишта  се насочуваат преку општина 
Струмица месечно или по динамика 
договорена меѓу Министерството за 
финансии и Министерството за 
образование и наука. 

 
Член 6 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“, а ќе се применува 
од 1 јануари 2014 година. 
 
Бр.07-10605/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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



 Стр.              бр. 23    Службен гласник на општина Струмица        31 декември   2013  год 148 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4  КО 

Банско 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 
1073/4 КО Банско, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.12.2013 година. 
 
Бр. 08-10606/2         Општина Струмица 
30.12.2013 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 498. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

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

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО Банско 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО 
Банско во сопственост на Ариф Реџепов 
од с. Банско.  
 
 Според УПС за с. Банско, објектот 
на КП бр. 1081/3, 1082/2 и 1073/4 КО 
Банско, се наоѓа на трасата на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Минавер 
Реџепова од с. Банско (КП бр.1081/3), 
Ванчо Василев од с. Банско (КП бр.1082/2) 
и Минавер Насуфова од с. Банско (КП 
бр.1073/4). 

 
Член 2 

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

 
 

Бр.07-10606/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 2815 КО Банско 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2815 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10607/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.............................. 
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 499. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

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

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 2815 КО Банско 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 2815 КО Банско, во 
сопственост на Љубица Наумова од с. 
Банско. 
 Според УПС за с. Банско, објектот 
на КП бр. 2815 КО Банско, се наоѓа на 
трасата на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Љубица Наумова. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-10607/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

………………………. 
 

  
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 

Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 4527 и 

4526/4 КО Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4526/2, 4526/1, 
6359, 4527 и 4526/4 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
  Бр. 08-10609/2     Општина Струмица 
  30.12.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................. 
  
 500. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

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

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 4527 и 4526/4 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација  за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: доградба на станбена куќа, со 
намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 4526/2, 
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4526/1, 6359, 4527 и 4526/4  КО Струмица, 
во сопственост на Влатко Јовановски од 
Струмица.  
 Според ДУП за блок бр. 15, 
објектот на КП бр. 4526/2, 4526/1, 6359, 
4527 и 4526/4  КО Струмица се наоѓа во 
зона со намена домување во станбени 
куќи, но со дел навлегува на површина од 
предвидена сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Влатко 
Јовановски (КП бр. 4526/2), Република 
Македонија - корисник ЈПКД „Комуналец“ 
(КП бр. 4526/1) незапишани права, 
Република Македонија (КП бр. 6359), 
Република Македонија (КП бр. 4527) 
незапишани права, Јовановски Влатко (КП 
бр.4526/4) право на користење. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-10609/1 Совет на општина 
Струмица 
27.12.2013 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3079 КО Банско 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3079 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
  Бр. 08-10610/2        Општина Струмица 
  30.12.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 501. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

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

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 3079 КО Банско 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 3079 КО Банско, во 
сопственост на Благој Руменовски од с. 
Банско.  
 Според УПС за с. Банско, објектот 
на КП бр. 3079 КО Банско се наоѓа на 
траса на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Борис Руменовски од с. Банско. 
 

Член 2 
 

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

 
Бр.07-10610/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с. р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3089/2 КО Банско 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3089/2 КО 
Банско, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10611/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 502. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 3089/2 КО Банско 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 3089/2 КО Банско во 
сопственост на Трајчо Русковски од с. 
Банско.  

 Според УПС за с. Банско, објектот 
на КП бр. 3089/2 КО Банско, се наоѓа на 
трасата на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Трајчо Русковски од с. Банско. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-10611/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 904 и 6295/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10612/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р 

.................................. 
 
 503. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
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Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 904 и 6295/1 КО Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 904 и 6295/1 КО Струмица, 
во сопственост на Ване Колев од 
Струмица. 
  
 Според ДУП за блок бр. 18, 
објектот на КП бр. 904 и 6295/1 КО 
Струмица, се наоѓа во зона со намена 
домување во станбени куќи, но со дел 
навлегува на површина од предвидена 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Колев Чедомир Ване и 
Колев Чедомир Горги (КП бр. 904) и 
Република Македонија (КП бр. 6295/1). 

 
 
 

Член 2 
 

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

 
 

Бр.07-10612/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.                  Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7917 и 5193/1 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-10613/2         Општина Струмица 
   30.12.2013 год.             Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

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

 504. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 7917 и 5193/1 КО 
Струмица во сопственост на Јагода 
Трајкова од Струмица. 
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 Според ДУП за блок бр. 8, објектот 
на КП бр. 7917 и 5193/1 КО Струмица се 
наоѓа на трасата на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Република Македонија 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр.07-10613/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.                 Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 
4685/3 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
    Бр. 08-10614/2         Општина Струмица 
    30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 505. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

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

Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен 
објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 КО Струмица, 
во сопственост на Ристо Јованов од 
Струмица  
 Според ДУП за блок бр.15, 
објектот на КП бр. 4685/1, 4685/2 и 4685/3 
КО Струмица, зафаќа дел од проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Република Македонија (КП 
4685/2 и 4685/3) и Република Македонија - 
корисник Ристо Јованов (КП 4685/1). 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.07-10614/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 1141 и 1142 КО Баница 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 1141 и 1142 КО 
Баница, донесена на седницата на 
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Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
    Бр.08-10615/2          Општина Струмица 
   30.12.2013 год.            Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 506. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 1141 и 1142 КО Баница 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 1141 и 1142 КО Баница, во 
сопственост на Димитраке Костадинов од 
с. Баница. 
 Според УПС Баница, објектот на 
КП бр. 1141 и 1142 КО Баница, се наоѓа на 
трасата на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Димитраке Костадинов од с. Баница. 

 
Член 2 

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

 
 

Бр.07-10615/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 1772 КО Свидовица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 1772 КО 
Свидовица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10616/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................. 
507. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 1772 КО Свидовица 
 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
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сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 1772 КО Свидовица, во сопственост на 
Динчо Стојанов од с.Свидовица.  
 Помошниот објект, на КП бр. 1772 
КО Свидовица, се наоѓа во опфатот на с. 
Свидовица, но зафаќа површина од 
селски пат, на земјиште сопственост на 
Република Македонија. 
 

Член 2 
 

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

 
Бр.07-10616/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год. Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
   

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5401 и 5430 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-10617/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 508. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 5401 и 5430 КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица 
во сопственост на Петре Наков од 
Струмица. 
 Според ДУП за блок бр. 6, објектот 
на КП бр. 5401 и 5430 КО Струмица се 
наоѓа на траса на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-10617/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………………….. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3278 КО Банско 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3278 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
Бр. 08-10618/2         Општина Струмица 
30.12.2013 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

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

509. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 3278 КО Банско 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 3278 КО Банско, во 
сопственост на Сандо Коцев од с.Банско.
  

 Според УПС за с. Банско, објектот 
на КП бр. 3278 КО Банско се наоѓа на 
траса на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Република Македонија. 
 

Член 2 
 

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

 
Бр.07-10618/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
……………………………… 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 7406/10 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7406/10 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
    Бр. 08-10619/2         Општина Струмица 
    30.12.2013 год.          Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 510. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
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95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 7406/10 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на бесправен  
објект: доградба и надградба на сервис, со 
намена Г3, кој се наоѓа на КП бр. 7181/4, 
7181/11 и 7406/10 КО Струмица во 
сопственост на Томислав Стоилков од 
Струмица 
  
 Според планот за занаетчиски 
дуќани, објектот на КП бр. 7181/4, 7181/11 
и 7406/10 КО Струмица се наоѓа на 
трасата на проектирана сообраќајна 
инфраструктура КП бр.7406/10, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија (КП бр. 7406/10), Република 
Македонија (КП бр. 7181/4) и лицето 
Стоилков Александар Томислав (КП 
бр.7181/11) од Струмица. 
 

Член 2 
 

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

 
Бр.07-10619/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за усогласување  
на намената на градежно земјиште за КП 
бр. 1368 и 1488/1 КО Градско Балдовци 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 1368 и 1488/1 КО 
Градско Балдовци, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10620/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................. 
 
511. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 1368 и 1488/1 
КО Градско Балдовци 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, трафостаница ТС 
10/0,4кв Гр. Балдовци 2, кој се наоѓа на  
КП бр. 1368 и 1488/1 КО Градско 
Балдовци, во сопственост на ЕВН 
Електростопанство на Македонија, АД за 
дистрибуција на ел. енергија - КЕЦ 
Струмица. 
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  Oбјектот, на КП бр. 1368 и 1488/1 
КО Градско Балдовци, според градежен 
опфат на Градско Балдовци, се наоѓа во 
зона со намена домување во станбени 
куќи, на земјиште сопственост на лицата 
Ѓоргиев Атанас Ќиро и Митев Киров Стојан 
(КП бр. 1368) и Република Македонија (КП 
бр.1488/1).  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10620/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
неисполнети услови за донесување на 

урбанистичко - планска документација за 
усогласување  на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 6275/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 
6275/1 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10621/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 512. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 

документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување неисполнети услови за 
донесување на  урбанистичко - планска 
документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 6275/1 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува дека не се исполнети 
условите за донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 6275/1 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Саветка Феири од 
Струмица. 
 
  Oбјектот на КП бр. 6275/1 КО 
Струмица, според ДУП блок бр 15, е 
изграден во поројниот канал на земјиште 
сопственост на Република Македонија.  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10621/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

потреба од донесување на  
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 5583 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
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урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 5583 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10622/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

 513. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 5583 КО Струмица 
 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: станбени куќи, кој се 
наоѓаат на КП бр. 5583 КО Струмица, во 
сопственост на лицето  Нијази Шавлев  од 
Струмица. 
 
  Oбјектот станбени куќи на КП бр. 
5583 КО Струмица, според ДУП за блок 
бр. 6, се наоѓаат во зона со намена 
домување во станбени згради, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија.  
 
 

 
 
 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-10622/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
…………………………………. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за усогласување  
на намената на градежно земјиште за КП 

бр. 5512/1 и 5512/3 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 5512/1 и 5512/3 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10623/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 514. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште за КП 
бр. 5512/1 и 5512/3 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. 5512/1 и 5512/3 КО 
Струмица, во сопственост на лицето Али 
Демиров од Струмица. 
  Oбјектот, станбена куќа, на КП бр. 
5512/1 и 5512/3 КО Струмица, според ДУП 
за блок бр 8, навлегува во друга градежна 
парцела - КП бр. 5512/1 со намена за 
капела, на земјиште сопственост на 
Република Македонија (КП бр. 5512/1) и 
Република Македонија - корисник Исинов 
Ќамил Рефик (КП бр. 5512/3).  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10623/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………….. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 

бр. 7668/1 КО Струмица 
 
 

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

земјиште за КП бр. 7668/1 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10624/2      Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 515. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 7668/1 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. 7668/1 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Драгица 
Чобановска од Струмица. 
 
  Oбјектот,станбена куќа на КП 
бр.7668/1 КО Струмица, според ДУП за 
блок бр. 26, се наоѓа во зона со намена 
заштитно зеленило, на земјиште 
сопственост на Република Македонија.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10624/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за усогласување  
на намената на градежно земјиште за КП 

бр. 4659 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 4659 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10625/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................... 
 516. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 4659 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. 4659 КО Струмица, во 
сопственост на лицето  Иван Ангелов  од 
Струмица. 
 
  Oбјектот, станбени куќа, на КП бр. 
4659 КО Струмица, според ГУП на град 
Струмица, се наоѓа во зона со намена 
заштитно зеленило, на земјиште 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10625/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 1039 КО 

Просениково 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 1039 КО Просениково, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10626/2     Општина Струмица 
  30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 517. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
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стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 1039 КО 

Просениково 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на  
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 1039 КО Просениково, во 
сопственост на лицето Македонка 
Димитрова од с.Просениково. 
 
  Согласно УПС Просениково, 
објектот на КП бр. 1039, се наоѓа вон 
градежниот опфат на с. Просениково, на 
земјиште сопственост на лицето 
Македонка Димитрова.  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10626/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 

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

 
 

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

потреба од донесување на  
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 

бр. 1183 КО Градско Балдовци 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 1183 КО Градско Балдовци, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10627/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................. 
 518. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 1183 КО 

Градско Балдовци 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа и 
помошен објект, кој се наоѓа на  КП бр. 
1183 КО Градско Балдовци, во 
сопственост на лицето Трајко Димитрушов 
од Струмица. 
  Согласно УПС Градско Балдовци, 
објектот на КП бр. 1183 КО Градско 
Балдовци, се наоѓа вон градежниот опфат 
на с. Градско Балдовци, на земјиште 
сопственост на лицето Драги Димитрушев.  
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10627/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

…………………………………. 
 

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

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

на планскиот опфат за 
 КП бр. 1532 КО Габрово 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 1532 КО Габрово, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
 
  Бр. 08-10628/2       Општина Струмица 
  30.12.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

  
 519. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 1532 КО 

Габрово 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 1532 КО Габрово, во 
сопственост на лицето  Васил Георгиев од 
Струмица. 
  Согласно УПС Габрово, објектот 
на КП бр.1532 КО Габрово, се наоѓа вон 
градежниот опфат на с. Габрово, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија - корисник ПОС за шумарство 
Беласица.  
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-10628/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

 
……………………… 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 7758 и 7759 

КО Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 7758 и 7759 КО Струмица, донесена на 
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седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10629/2      Општина Струмица 
  30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 520. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 7758 и 7759 

КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на  
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 7758 и 7759 КО Струмица, 
во сопственост на лицето Никола Андонов 
од Струмица. 
  Согласно ГУП за град Струмица, 
објектот на КП бр. 7758 и 7759 КО 
Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат 
на град Струмица, на земјиште 
сопственост на лицето Никола Андонов КП 
бр. 7758 и Роза Малинова КП бр. 7759.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10629/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко – 
планска документација за проширување 
на  планскиот опфат за КП бр. 1610/1 КО 

Водоча 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 1610/1 КО Водоча, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10630/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

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

 521. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1610/1 КО 

Водоча 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
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планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 1610/1 КО Водоча, во 
сопственост на лицето Драга Панова од 
Струмица. 
 
  Согласно УПС за с. Водоча, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на 
с. Водоча, на земјиште сопственост на 
Република Македонија - корисник ЈП за 
стопанисување со пасишта.  
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10630/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

………............……… 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 966/2 КО 

Добрејци 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 966/2 КО Добрејци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10631/2     Општина Струмица 
   30.12.2013 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................. 
 
 522. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 

и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 966/2 КО 

Добрејци 
 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 966/2 КО Добрејци, во 
сопственост на лицето Ратка Василева  од 
Струмица. 
 
  Согласно УДНМ Добрејци, објектот 
се наоѓа вон градежниот опфат на с. 
Добрејци, на земјиште сопственост на 
лицето Ратка Василева.  
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-10631/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

 
……………………………… 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 7910 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 7910 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10632/2         Општина Струмица 
   30.12.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 523. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 7910 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа и 
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 
7910 КО Струмица, во сопственост на 
лицето Слободанка Андонова од 
Струмица. 
  Согласно ГУП за град Струмица, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на 
град Струмица, на земјиште сопственост 
на Томе Андонов 1/4, Република 
Македонија 2/4 и Илија Тасев 1/4.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-10632/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

 
………………………… 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 7899 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 7899 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10633/2      Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

............................... 
 
 524. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
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О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 7899 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 7899 КО Струмица, во 
сопственост на лицето  Стојан Коцев  од 
Струмица. 
  Согласно ГУП за град Струмица 
објектот на КП бр. 7899 КО Струмица, се 
наоѓа вон градежниот опфат на град 
Струмица, на земјиште сопственост на 
Република Македонија - корисник РО 
„Комуналец“.  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10633/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 7915 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 7915 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 

 
   Бр. 08-10634/2     Општина Струмица 
   30.12.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

525. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 7915 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 7915 КО Струмица, во 
сопственост на лицето  Кољо Коцев  од 
Струмица. 
  Согласно ГУП за град  Струмица, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на 
град Струмица, на земјиште сопственост 
на Република Македонија - корисник РО 
Комуналец.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10634/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………… 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 6391/29 КО 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 6391/29 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10635/2         Општина Струмица 
   30.12.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................. 
 526. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 6391/29 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 6391/29 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Ацо Котев од 
Струмица. 
  Согласно ГУП за град Струмица 
објектот на КП бр.6391/29 КО Струмица, се 
наоѓа вон градежниот опфат на град 

Струмица, на земјиште сопственост на 
Ацо Котев.  
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10635/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

……………………… 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 108 КО 

Попчево 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 108 КО Попчево, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10636/2       Општина Струмица 
  30.12.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................ 
 527. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
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О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 108 КО 

Попчево 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправнит објект: викенд куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 108 КО Попчево, во 
сопственост на лицето Тони Јанев  од 
Струмица. 
  Согласно УПС за с. Попчево, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на 
с. Попчево, на земјиште сопственост на 
Република Македонија - неизложен 
имотен лист.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-10636/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за Блок 16 
- дел УЕ 2 на град Струмица – Општина 
Струмица, плански период 2012- 2017 

 
 Се објавува Одлуката за 
донесување на Детален урбанистички 
план за Блок 16 - дел УЕ 2 на град 
Струмица – Општина Струмица, плански 
период 2012- 2017, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10637/2     Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 528. 
 Врз основа на член 26 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

О д л у к а 
за донесување на Детален 

урбанистички план за Блок 16 - дел УЕ 2 
на град Струмица – Општина Струмица, 

плански период 2012- 2017 
 

Член 1 
Се донесува Детален 

урбанистички план за Блок 16 - дел УЕ 2 
на град Струмица – Општина Струмица, 
плански период 2012- 2017. 

 
Член 2 

 Деталниот урбанистички план за 
Блок 16 – дел УЕ 2 на град Струмица – 
Општина Струмица, е со површина од 
12.544 ха и со граничен опфат: 
 
- Од северна страна по осовината на 

ул.„Гоце Делчев“; 
- Од источната страна по осовината на 

новопласирана ул.„Бр.9“;  
- На јужната страна по осовината на 

новопласирана ул.„Бр.8“, и 
- На западната страна навлегува во 

поранешен „Хелматекс“, КП бр. 2134/1. 
 

Член 3 
 Деталниот урбанистички план за 
Блок 16 – дел УЕ 2 на град Струмица – 
Општина Струмица, плански период 2012- 
2017, е изработен од Друштвото за 
проектирање  „Визура“ дооел - Струмица 
со техн. број 1148/10 од Ноември 2013 
година и се состои од: 

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

 
Член 4  

Деталниот урбанистички план за 
Блок 16 – дел УЕ 2 на град Струмица – 
Општина Струмица, плански период 2012- 
2017, се заверува со потпис и печат на 
доносителот на планот.  
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Член 5  

           Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-10637/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………  
 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за 
неприфаќање на иницијативата за 
утврдување потреба за изработка на 

Локална урбанистичка планска 
документација за КП бр. 1459 КО Градско 

Балдовци 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
неприфаќање на иницијативата за 
утврдување потреба за изработка на 
Локална урбанистичка планска 
документација за КП бр. 1459 КО Градско 
Балдовци, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-10638/2      Општина Струмица 
   30.12.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 529. 
 

Врз основа на член 17-а од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за неприфаќање на иницијативата за 
утврдување потреба за изработка на 

Локална урбанистичка планска 
документација за КП бр. 1459 КО 

Градско Балдовци 
 
 

Член 1 
 

Не се прифаќа иницијативата за 
утврдување потреба за изработка на 
Локална урбанистичка планска 
документација за КП бр. 1459 КО Градско 
Балдовци, поднесена од Ванчо Малинов 
од с. Куклиш бр. 19-1281/1 од 28.11.2013 
година. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-10638/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………………….. 
 
 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за 
разрешување и избор на членови во 

Организациониот одбор на Струмичкиот 
карневал 

 
 Се објавува Решението за 
разрешување и избор на членови во 
Организациониот одбор на Струмичкиот 
карневал, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10639/2     Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
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 530. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр.  4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и избор на членови во 

Организациониот одбор на 
Струмичкиот карневал 

 
 1. Се разрешуваат членовите во 
Организациониот одбор на Струмичкиот 
карневал, поради истек на мандатот: 
 
 - Верица Узунова 
 - Горица Цурева 
 - Методи Витанов 
 - Александар Цицимов 
 - Ванчо Ристов 
 - Ѓорѓи Пелтековски 
 - Хризантема Рендевска 
 - Панче Беџовски 
 - Атанаско Глигоров 
 
 
 2. Во Организациониот одбор на 
Струмичкиот карневал се избираат: 
 
 - Александар Цицимов 
 - Ванчо Ристов 
 - Ѓорѓи Пелтековски  
 - Хризантема Рендевска 
 - Панче Беџовски 
 - Ване Јовев, и 
 - Александар Филев 
 
 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-10639/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р 
 

………………………………….. 
 

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

Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Решението за 
именување на претставници од 

родителите на децата во Управниот одбор 
на Јавната општинска установа за деца - 

Детска градинка „Детска Радост“ 
Струмица 

 
 

 Се објавува Решението за 
именување на претставници од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на Јавната општинска установа за деца - 
Детска градинка „Детска Радост“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
 
    Бр. 08-10640/2      Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 
 531. 

Врз основа на член 114 став 17 од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
23/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за именување на претставници од 
родителите на децата во Управниот 

одбор на Јавната општинска установа 
за деца - Детска градинка „Детска 

Радост“ Струмица 
 
 1. За претставници од родителите 
на децата во Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца – Детска 
градинка „Детска Радост“ Струмица, на 
Предлог на Советот на родители на оваа 
установа бр. 03-355 од 29.11.2013 година, 
се именуваат: 
 - Џоко Ристовски, и 
 - Илија Златков 
 2. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10640/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р 

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

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

претставник на вработените во 
Управниот одбор на Јавната општинска 
установа за деца - Детска градинка 

„Детска Радост“ Струмица 
 

 Се објавува Решението за избор 
на претставник на вработените во 
Управниот одбор на Јавната општинска 
установа за деца - Детска градинка 
„Детска Радост“ Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10641/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 532. 

Врз основа на член 114 став 16 од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
23/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

Р е ш е н и е 
за избор на претставник на вработените 

во Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца - Детска 
градинка „Детска Радост“ Струмица 

 
 1. За претставник на вработените 
во Управниот одбор на Јавната општинска 
установа за деца – Детска градинка 
„Детска Радост“ Струмица, на Предлог на 
Стручниот совет на оваа установа бр. 02-
356 од 02.12.2013 година, се избира: 
 - Љубица Точевска – воспитувач 
во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица 
 2. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10641/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………………… 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Акцискиот план за 

вработување на лица со посебни потреби 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Акцискиот план за 
вработување на лица со посебни потреби, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
    Бр. 08-10642/2      Општина Струмица 
    30.12.2013 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

............................ 
 533. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр.  4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Акцискиот план за 
вработување на лица со посебни 

потреби  
 

 1. Во Акцискиот план за 
вработување на лица со посебни потреби, 
поради опфаќање во други програми 
треба да отпаднат: 
 - Средствата наменети за 
пристапна рампа пред Центарот за 
социјални работи, звучна сигнализација на 
семафори и анализа од страна на 
архитект за услови за поставување на 
лифт во ПИОМ, бидејки е предвидена 
реконструкција на објектот, средствата за 
набавка на сервер, бидејки ќе се користи 
серверот на општина Струмица, а се 
намалуваат и средствата за 
спроведување на истражување и 
хонорари, со што вредноста на проектот 
изнесува 400.000,00 денари. 
 2. Се усвојува Акцискиот план за 
вработување на лица со посебни потреби, 
со измените од точка 1 од овој Заклучок. 
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 3. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10642/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р 

………………………… 
 

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

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

усвојување на Извештајот за работата на 
Комисијата за здравствена заштита, 

социјална заштита, социјална заштита и 
заштита на децата за состојбите во ЈОУДГ 

„Детска Радост“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата на 
Комисијата за здравствена заштита, 
социјална заштита, социјална заштита и 
заштита на децата по Заклучокот за 
задолжување од Советот на општина 
Струмица за состојбите во ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица со предлог мерки, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10643/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

  534. 
 
 Врз основа на член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 26.12.2013 година, донесе 

 
 
 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за 

работата на Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита, социјална 

заштита и заштита на децата за 
состојбите во ЈОУДГ „Детска Радост“ 

Струмица 
 
 

 1. Се усвојува Извештајот за 
работата на Комисијата за здравствена 
заштита, социјална заштита, социјална 
заштита и заштита на децата по 
Заклучокот за задолжување од Советот на 
општина Струмица за состојбите во ЈОУДГ 
„Детска Радост“ Струмица со предлог 
мерки. 
 
 2. Усвоениот Извештај со предлог-
мерките да се достави до Министерството 
за труд и социјална заштита. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.07-10643/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

……………………………………. 
 

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

 
 

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

прифаќање на електрични столбови 
за јавно осветлување 

 
 
 Се објавува Заклучокот за 
прифаќање на електрични столбови за 
јавно осветлување, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 26.12.2013 година. 
 
   Бр. 08-10644/2        Општина Струмица 
   30.12.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

............................ 
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 535. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр.  4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за прифаќање на електрични столбови 

за јавно осветлување 
 
 1. Се прифаќа Одлуката за 
предавање на електричните столбови во 
сопственост и владение на Општина 
Струмица, донесена од Собранието на 
Здружение „Индустриска Зона Север“ 
Струмица бр. 2-2 од 04.11.2013 година. 
 
 2. Со прифаќањето на 
електричните столбови истите стануваат 
составен дел на мрежата за јавно 
осветлување на Општина Струмица и ќе 
бидат вклучени во редовното одржување 
на јавното осветлување. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10644/1Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………… 
 

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

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

усвојување на Програмата за работа на 
Општинската установа Дом за деца и 

млади „Благој Мучето“ Струмица за 2014 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица за 2014 

година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.12.2013 година. 
 
Бр. 08-10645/2    Општина Струмица 
30.12.2013 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

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

 536. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Програмата за работа 
на Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица за 

2014 година 
 

 1.Се усвојува Програмата за 
работа на Општинската установа Дом за 
деца и млади „Благој Мучето“ Струмица 
за 2014 година донесена од страна на 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-106/1 
од 06.12.2013 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
 
Бр.07-10645/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 

……………………… 
 

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

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

усвојување на Програмата за работа на 
Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 



 30 декември 2013 год.        Службен гласник на општина Струмица     бр. 23          стр. 175

Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица за 2014 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10646/2      Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 537. 
 
 Врз основа на член 14 став 2 од 
Законот за библиотеките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/04) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
26.12.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Програмата за работа 
на Локалната установа библиотека 

„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 
2014 година 

 
 1.Се усвојува Програмата за 
работа на Локалната установа библиотека 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2014 
година, предложена од страна на 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-236/2 
од 18.12.2013 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-10646/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за работа на 
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2014 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за работа на 
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2014 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.12.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-10647/2      Општина Струмица 
   30.12.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
 538. 
 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96 ….... 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 

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

работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ 
Струмица за 2014 година 

 
 

 1. Се дава согласност на 
Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица 
- Гас“ Струмица за 2014 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова претпријатие 
со Одлука бр. 02-438/4 од 18.12.2013 
година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10647/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р.
  

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01. до 30.09.2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01. до 30.09.2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
   Бр. 08-10648/2         Општина Струмица 
   30.12.2013 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 539. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96 ….... 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 

Струмица за периодот 01.01. до 
30.09.2013 година 

 
 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01. до 30.09.2013 година, 
усвоен од Управниот одбор на ова 
претпријатие со Одлука бр. 02-433/2 од 
18.12.2013 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10648/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за работа на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
2014 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за работа на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
2014 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 26.12.2013 година. 
 
  Бр. 08-10649/2     Општина Струмица 
  30.12.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 540. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96 ….... 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 
 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Програмата за 
работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 

Струмица за 2014 година 
 

 1.Се дава согласност на 
Програмата за работа на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
2014 година, усвоена од Управниот одбор 
на ова претпријатие со Одлука бр. 02-
433/3 од 18.12.2013 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10649/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот  

јануари – септември 2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 
јануари – септември 2013 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 26.12.2013 година. 
 
 
   Бр. 08-10650/2       Општина Струмица 
   30.12.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 541. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96 ….... 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“  Струмица 
за периодот јануари – септември 2013 

година 
 

 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за периодот 
јануари – септември 2013 година, усвоен 
од Управниот одбор на ова претпријатие 
со Одлука бр. 02-9513/3 од 23.12.2013 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10650/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 

………………………….. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 

година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
26.12.2013 година. 
 
  Бр. 08-10651/2        Општина Струмица 
  30.12.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 542. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96 ….... 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Програмата за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

за 2014 година 
 

 1.Се дава согласност на 
Програмата за работа на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2014 година, 
усвоена од Управниот одбор на ова 
претпријатие со Одлука бр. 02-9513/2 од 
23.12.2013 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-10651/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

……………………………….. 



 Стр.              бр. 23    Службен гласник на општина Струмица        31 декември   2013  год 178 

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

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

усвојување на Извештајот за реализација 
на Струмичкиот карневал - 2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Струмичкиот карневал - 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 26.12.2013 
година. 
 
    Бр. 08-10652/2      Општина Струмица 
    30.12.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

. 
 543. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/02) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 26.12.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Струмичкиот карневал - 

2013 година 
 

 1.Се усвојува Извештајот за 
реализација на Струмичкиот карневал – 
2013 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-10652/1 Совет на општина Струмица 
27.12.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р.

_________________________________________________ 
 

______________________________ 
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