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О д л у к а 
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година 

 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина 
Струмица за 2014 година и тоа: 
 
Потпрограма 
Подставка  

 
Буџет 

Само-
фин. 

Дона- 
ции 

 
Дотации 

Кре-
дити 

D10 Месна самоуправа    
46499 Други трансфери  150.000 0 0 0 0
Е00 Општинска администрација   

427110 Привремени вработувања -600.000 0 0 0 0
G10  Подршка на локалниот економски развој   

425990 Други договорни услуги 0 0 435.000 0 0
426990 Други оперативни расходи 0 0 342.000 0 0
480190 Купување на друга опрема 0 0 45.000 0 0
423990 Други материјали 0 0 28.000 0 0

К10 Библиотекарство   
401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -37.177 0
402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -13.478 0
424440 Поправки и одржување на машини 0 0 0 50.655 0
426990 Други оперативни расходи -30.300 0 0 0 0
427110 Привремени вработувања 30.300 0 0 0 0

К20 Музичка и сценско-уметничка дејност    
401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -3.038 0
401310 Персонален данок на доход од 

плата 
0 0 0 -337 0

402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -832 0
402210 Основни придонеси за здравство 0 0 0 -338 0
402220 Основен придонес за 

професионално заболување 
0 0 0 -22 0

402310 Основни продонеси до Агенцијата 
за вработување 

0 0 0 -56 0

426990 Други оперативни расходи 0 0 0 4.623 0
МВВ Проекти за Цареви Кули   

482920 Изградба на други објекти 0 0 -850.000 0 0
N10 Основно образование    

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 1.080.964 0

402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 615.664 0

421110 Електрична енергија 0 0 0 -136.006 0

421240 Течни горива 0 0 0 -714.739 0

421210 Централно греење 0 0 0 -134.297 0

424410 Поправки и одржување на мебел 0 0 0 -20.000 0

424420 Поправки и одржување на 
софтверска и хардверска опрема 

0 0 0 -29.374 0

425760 Превозни услуги во 
образованието 

0 0 0 -582.212 0

427110 Привремени вработувања 0 0 0 -80.000 0

N20 Средно образование    

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 688.321 0

401310 Персонален данок на доход од 0 0 0 35.738 0
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402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 98.504 0

402210 Основни придонеси за здравство 0 0 0 129.558 0

402310 Основни продонеси до Агенцијата 
за вработување 

0 0 0 6.297 0

402220 Основен придонес за 
професионално заболување 

0 0 0 2.131 0

421110 Електрична енергија 0 0 0 -50.000 0

421240 Течни горива 0 0 0 -537.157 0

423110 Канцелариски материјали 0 0 0 -20.000 0

424420 Поправки и одржување на 
софтверска и хардверска опрема 

0 0 0 -200.000 0

424430 Поправки и одржување на опрема 0 0 0 -95.000 0

425760 Превозни услуги во 
образованието 

0 0 0 -58.392 0

V10 Детски градинки    

401130 Основни плати - други вработени 0 0 0 -215.000 0

401310 Персонален данок на доход од 0 0 0 -35.000 0

402110 Основни придонеси за ПИО 0 0 0 -75.000 0

402210 Основни придонеси за здравство 0 0 0 -27.000 0

402220 Основен придонес за 
ф б

0 0 0 -2.000 0

402310 Основни продонеси до Агенцијата 
за вработување 

0 0 0 -4.000 0

421240 Течни горива 0 0 0 358.000 0

W00 Противпожарна заштита    

424190 Поправки на други возила 450.000 0 0 0 0

  
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“ и станува 
составен дел на Буџетот на општина 
Струмица за 2014 година.  
 
 
Бр. 07-8463/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

 

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

определување на имиња на улици на  
подрачјето на град Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
определување на имиња на улици на 
подрачјето на град Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
  Бр. 08-8464/2           Општина Струмица 
  05.12.2014 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

  
 447. 
 Врз основа на член 4 од Законот за 
определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и на други 
инфраструктурни објекти („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/04, 55/07, 
145/10, 136/11 и 163/13 ), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот 
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на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10 и 21/10), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
04.12.2014 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за определување на имиња на улици на  

подрачјето на град Струмица 
 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се врши 
определување на имиња на улици во град 
Струмица. 

 
Член 2 

 
 Во Генералниот урбанистички план 
на град Струмица се врши следното 
определување на имиња на улици: 
 
- На улицата од точка 5016 до 5023, со 

технички број „3“, се определува името 
„Агроберза“; 

- На улицата од точка 5002 до 5020, со 
технички број „5“, се определува името 
„Коле Китанов“; 

- На улицата од точка 5023 до 5025, со 
технички број „9“, се определува името 
„Чедо Христов“; 

- На улицата од точка 5010 до 5049, со 
технички број „11“, се определува името 
„Панко Бршнаров“; 

- На улицата од точка 5030 до 5040, со 
технички број „17“, се определува името 
„Мајка Тереза“; 

- На улицата од точка 5014 до 5045, со 
технички број „15“, се определува името 
„23 Октомври“; 

- На улицата од точка 5030 до 5029, со 
технички број „1“, се определува името 
„Бранко Панов“; 

- На улицата од точка 5015 до 5001, со 
технички број „15а“, се определува 
името „Васил Хаџитосев“; 

- На улицата од точка 5015-12 до 5052 и 
се определува името „Евлија Челебија“. 

 
 

Член 3 
 

 Во Урбаните блокови 3 и 5 се врши 
следното определување на имиња на 
улиците:  
 
- На улицата од точка 5016-7 до 5016-4, 

со технички број „У-2“, се определува 
името „Баба Ванѓа“; 

- На улицата од точка 5016-1 до 5016-9, 
со технички број „У-3“, се определува 
името „Кирил Тренчев“; 

- На улицата од точка 5019 до 5020, со 
технички број „У-4“, се определува 
името „Ацо Алексов“; 

- На улицата од точка 5016-6 до 5016-3, 
со технички број „У-5“, се определува 
името „Славчо Василев“; 

- На улицата од точка 5016-8 до 5016-6, 
со технички број „У-6“, се определува 
името „Ѓуро Петров“. 

 
Член 4 

 
 Во Урбан блок 15 се врши следното 
определување на име на улица:  
 
- На улицата од точка 5005-1 до 5005-2, 

со технички број „1“ се определува 
името „Гаврило Радомир“. 

 
Член 5 

 
 Во Урбан блок 16 се врши следното 
определување на имиња на улиците:  
 
- Улиците со технички број „У-2“ и „У-11“ 

се спојуваат, односно на улицата од 
точка 5023-1 до 5023-3 се определува 
името „Кемал Ататурк“; 

- Улиците со технички број „У-8“ и „У-5“ 
се спојуваат, односно на улицата од 
точка 5023-2 до 5023-4 се определува 
името „Димитар Качурков“; 

- На улицата од точка 5024-1 до 5024-2, 
со технички број „У-3“ се определува 
името „Иван Николчев (Шопо)“. 

 
Член 6 

 
 Во Урбаните блокови 17 и 17-1 се 
врши следното определување на име на 
улица: 
 
- Улиците  со технички број „5“ и „7“ се 

спојуваат, односно на улицата од точка 
5025-3 до 5023-3 се определува името 
„Георги Сувариев“. 

 
Член 7 

 
 Во Урбан блок 18 се врши следното 
определување на имиња на улиците: 
 
- На улицата од точка 5023-1 до 5023-9, 

со технички број „У-1“ се определува 
името „Атанас Мучев“; 

- Улиците  со технички број „У-2“ и „У-13“ 
се спојуваат, односно на улицата од 
точка 5023-2 до 5023-3 се определува 
името „Сандо Монев“; 
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- На улицата од точка 5046 до 5023-4, со 
технички број „У-3“ се определува 
името „Свети Леонтие Ерусалимски“, 

- На улицата од точка 5023-5 до 5023-6, 
со технички број „У-6“ се определува 
името „Димитар Циев“, 

- На улицата од точка 5023-8 до 5023-7, 
со технички број „У-4“ се определува 
името „Ѓорги Мицев“, 

- Улиците со технички број „У-5“ и „У-10“ 
се спојуваат, односно на улицата од 
точка 5023-11 до 5023-10 се 
определува името „Ѓорги 
Самарџитрајков“. 

 
Член 8 

 
 Во Урбан блок 19 се врши следното 
определување на имиња на улиците: 
 
- На улицата од точка 5028 до 5028-1, со 

технички број „103“ се определува 
името „Дончо Христоманов“; 

- На улицата од точка 5028-5 до 5028-10, 
со технички број „102“ се определува 
името „Петар Миљковиќ - Пепек“, 

- На улицата од точка 5028-2 до 5028-6, 
со технички број „201“ се определува 
името „Чедо Хаџијски“, 

- На улицата од точка 5028-3 до 5028-7, 
со технички број „203“ се определува 
името „Миле Колев“, 

- На улицата од точка 5028-4 до 5028-8, 
со технички број „205“ се определува 
името „Разловечко Востание“, 

- На улицата од точка 5028-1 до 5028-9, 
со технички број „107“ се определува 
името „Франклин Рузвелт“. 

 
Член 9 

 
 Во Урбан блок 21 се врши следното 
определување на имиња на улиците: 
 
- На улицата од точка 5025 до 5025-2, со 

технички број „2“ се определува името 
„Коста Мазнејков“; 

- На улицата од точка 5025-1 до 5025-3, 
со технички број „1“ се определува 
името „Георгие Пецанов“. 

 
Член 10 

 
 Во Урбаните блокови 25 и 26 се 
врши следното определување на имиња на 
улиците: 
 
- На улицата од точка 5051-1 до 5051-5, 

со технички број „9“ се определува 
името „Панде Масев“; 

 
 

- На улицата од точка 5051-4 до 5051-6, 
со технички број „13“ се определува 
името „Костадин Стамболиев“, 

- Улиците со технички број „2“ и „5“ се 
спојуваат, односно на улицата од точка 
5051-11 до 5051-7 се определува името 
„Христо Стамболиев“; 

- Улиците со технички број „4“ и „7“ се 
спојуваат, односно на улицата од точка 
5051-10 до 5051-8 се определува името 
„Иван Ајдински“; 

- На улицата од точка 5051-2 до 5051-9, 
со технички број „8“ се определува 
името „Васе Туџаров“. 

 
Член 11 

 
 Во Урбаните блокови 36 и 37 се 
врши следното определување на имиња на 
улиците: 
- На улицата од точка 5045-1 до 5036-2, 

со технички број „2“ се определува 
името „Атанас Јанев“; 

- На улицата од точка 5045-2 до 5045-6, 
со технички број „1“ се определува 
името „Драгољуб Боцинов“, 

- На улицата од точка 5045-5 до 5045-3, 
со технички број „4“ се определува 
името „Кољо Орцев“, 

- На улицата од точка 5045-4 до 5036-1, 
со технички број „3“ се определува 
името „Тоше Проески“. 

 
Член 12 

 
 Во Урбан блок 38 се врши следното 
определување на имиња на улиците: 
 
- На улицата од точка 5033-1 до 5033-3, 

со технички број „Бр.1“ се определува 
името „Панде Кујумџиев“, 

- На улицата од точка 5036-1 до 5033-2, 
со технички број „Бр.3“ се определува 
името „Ристо Стаменов“. 

 
Член 13 

 
 Во Урбан блок 41 се врши следното 
определување на имиња на улиците: 
 
- На улицата од точка 5033-1 до 5014-1 

до 5033-4 и се определува името 
„Кирил Динков“; 

- На улицата од точка 5033-2 до 5033-6 и 
се определува името „Лилјана Маркова 
Куцулова“; 

- На улицата од точка 5033-3 до 5033-5 и 
се определува името „Васил Карчев“. 
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Член 14 
 

 Во Урбан блок 42 се врши следното 
определување на имиња на улиците: 
 
- На улицата од точка 5015-1 до 5015-3, 

со технички број „1“ се определува 
името „Христо Јаневски“, 

- На улицата од точка 5015-2 до 5015-4, 
со технички број „7“ се определува 
името „Стојан Гогов“. 

 
 

Член 15 
 

 Донесената Одлука да се достави 
до Централниот регистар на Република 
Македонија за доделување на матичен број 
на новоименуваните улици и упис на 
податоците во електронскиот регистар. 
 

Член 16 
 

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

 
Бр. 07-8464/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена на 
Одлуката за авто-такси превоз на патници 

на подрачјето на општина Струмица 
 
 

 1. Се објавува Одлуката за измена 
на Одлуката за авто-такси превоз на 
патници на подрачјето на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8465/2        Општина Струмица 
   05.12.2014 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

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

 448. 
 

Врз основа на член 53 и 54 од 
Законот за превоз во патниот сообраќај 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 
83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 
120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14)  и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе  

 
 

О д л у к а  
за измена на Одлуката за авто-такси 
превоз на патници на подрачјето на 

општина Струмица 
 

 
Член 1  

 
 Во член 52 од Одлуката за авто-
такси превоз на патници на подрачјето на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 21/10,  12/12, 28/12 
и 21/13), зборовите: „ќе се применува од 
01.01.2015 година“, се заменуваат со 
зборовите „ќе се применува од 01.01.2016 
година“. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица”.  
 
Бр. 07-8465/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за доделување 
стипендија на  Катерина Гркљанова од с. 

Вељуса 
 

 Се објавува Одлуката за 
доделување стипендија на Катерина 
Гркљанова од с. Вељуса, донесена на 



05.12.2014 год.             бр. 16       Службен гласник на општина Струмица               стр. 
 

9

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
   Бр.08-8466/2        Општина Струмица 
   05.12.2014 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 449. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02)  и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе  
 

О д л у к а 
за доделување стипендија на  Катерина 

Гркљанова од с. Вељуса 
 

Член 1 
 

 За помош во обезбедувањето 
услови за продолжување на образованието 
на високообразовна установа, Општина 
Струмица, доделува стипендија во износ од 
10.000,00 денари месечно на Катерина 
Гркљанова од с. Вељуса, ќерка на Војо 
Гркљанов од с. Вељуса, кој им подлегна на 
повредите здобиени при гаснењето на 
шумскиот пожар од 23 јули 2012 година. 
 

Член 2 
 

 Стипендијата се доделува за 
редовно студирање за период од 4 години 
на високообразовна установа, во 10 
еднакви месечни рати, за периодот 
септември – јуни во тековната учебна 
година. 
 

Член 3 
 

 Сретствата за исплата на 
стипендијата се обезбедуваат од Буџетот 
на општина Струмица. 
 

Член 4 
 

 Исплатата на стипендијата ќе ја 
реализира Градоначалникот на општина 
Струмица, врз основа на оваа Одлука и 
доставена документација (извод од 
матична книга на родените и потврда за 
редовен упис на студентот на семестар во 
високообразовна установа, на лично 
доставена сметка). 
 
 

Член 5 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“.  
 
Бр. 07-8466/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а  Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

времено користење на објект - 
основно училиште во с. Орманли 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање на 
времено користење на објект - основно 
училиште во с. Орманли, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8467/2              Општина Струмица 
   05.12.2014 год.               Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

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

   449. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02)  и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе  

 
О д л у к а 

за давање на времено користење на 
објект - основно училиште во с. 

Орманли 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука на Ловечкото 
друштво „Скоруш“ Куклиш му се дава на 
времено користење објект – основно 
училиште во с. Орманли, сопственост на 
општина Струмица. 
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Член 2 

 
 Примопредавањето на објектот од 
член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со 
Комисија формирана од Градоначалникот 
на општина Струмица. 
 Комисијата ја сочинуваат три члена 
од кои еден од корисникот и двајца од 
сопственикот. 
 

Член 3 
 

 Објектот од член 1 на оваа Одлука 
сопственикот го дава на користење за 
временски период од 10 години, со можност 
за продолжување, без надоместок, односно 
до изнаоѓање на трајно решение за 
сместување на друштвото. 
 Во временскиот термин, корисникот 
може да врши инвестициони вложувања во 
објектот на свој трошок, за подобрување на 
условите за работа, но со претходна 
согласност од сопственикот. 
 

Член 4 
 

 Од денот на примопредавањето на 
објектот, корисникот е должен истиот да го 
користи како добар домаќин според 
неговата намена. 
 Корисникот одговара за штетата 
што ќе настане со неодговорно однесување 
и користење на објектот спротивно на став 
1 од овој член. 
 

Член 5 
 

 На корисникот не му е дозволено да 
го издава објектот од член 1 на оваа 
Одлука во подзакуп на други физички или 
правни лица за вршење на друга дејност. 
 

Член 6 
 

 Правото на користење на објектот 
на корисникот, ќе престане доколку: 
 - со правосилна судска одлука му се 
изрече забрана за вршење на дејност; 
 - престане да ја обавува дејноста во 
објектот за која е регистриран; 
 - ако не го користи објектот и 
просториите согласно намената или врши 
пренамена на објетот; 
 - доколку на несовесен начин 
нанесува штета на објектот и просториите; 
 - ако навремено не ги извршува 
тековните обврски. 
 
 
 
 

Член 7 
 

 Градоначалникот на општина 
Струмица со корисникот ќе склучи посебен 
договор за начинот на користење на 
објектот со кој ќе се регулираат 
меѓусебните права и обврски. 
 

Член 8 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“.  
 
Бр. 07-8467/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

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

поништување на актите донесени за 
спроведување на постапката за 

донесување на Деталниот урбанистички 
план за една парцела, на КП бр. 2430/1, 

блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) 
во Струмица, општина Струмица 2013-2018 

 
 

  
Се објавува Одлуката за поништување на 
актите донесени за спроведување на 
постапката за донесување на Деталниот 
урбанистички план за една парцела, на КП 
бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана 
единица 2 по ГУП) во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
  Бр. 08-8468/2             Општина Струмица 
  05.12.2014 год.             Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

..................................... 
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451. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02)  и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе  

 
О д л у к а 

за поништување на актите донесени за 
спроведување на постапката за 

донесување на Деталниот урбанистички 
план за една парцела, на КП бр. 2430/1, 
блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по 
ГУП) во Струмица, општина Струмица 

2013-2018 
 

Член 1 
 

 Се поништуваат актите, донесени 
од Советот на општина Струмица и 
Градоначалникот на општина Струмица, за 
спроведување на постапката за 
донесување на Деталниот урбанистички 
план за една парцела, на КП бр.2430/1, 
блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) 
во Струмица, општина Струмица 2013-2018 
и тоа: 
 1. Заклучокот за утврдување Нацрт 
ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, 
блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) 
во Струмица, општина Струмица 2013-2018 
број 07-1787/1 од 01.03.2013 година. 
 2. Одлуката за организирање на 
јавна анкета на Нацрт - Деталниот 
урбанистички план за една парцела, на КП 
бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана 
единица 2 по ГУП) во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018 број 08-1787/3 од 
18.03.2013 година. 
 3. Одлуката за организирање на 
јавна презентација на Нацрт - Деталниот 
урбанистички план за една парцела, на КП 
бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана 
единица 2 по ГУП) во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018 број 08-1787/4 од 
18.03.2013 година. 
 4. Решението за именување на 
Комисија за спроведување на јавната 
презентација и јавна анкета на Нацрт - 
Деталниот урбанистички план за една 
парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, 
Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, 
општина Струмица 2013-2018 број 08-
1787/5 од 18.03.2013 година. 
 5. Соопштението за организирање 
јавна анкета и јавна презентација на Нацрт 
- Деталниот урбанистички план за една 
парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, 
Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, 

општина Струмица 2013-2018 број 08-
1787/6 од 18.03.2013 година. 
 

Член 2 
 

 Се поништуваат и сите акти 
донесени од Комисијата  за спроведување 
на јавната презентација и јавна анкета на 
Нацрт - Деталниот урбанистички план за 
една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 
(блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во 
Струмица, општина Струмица 2013-2018. 
 

Член 3 
 

 За оваа Одлука да се извести 
изготвувачот на планот, нарачателот на 
планот и надлежното министерство. 
 

Член 4 
 

 Постапката, за донесување на  
Деталниот урбанистички план за една 
парцела, на КП бр.2430/1, блок 21 (блок 12, 
Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, 
општина Струмица 2013-2018, да отпочне 
од почеток. 
 

Член 5 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-8468/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 

2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 
по ГУП) во Струмица, општина Струмица 

2013-2018 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на 
КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана 
единица 2 по ГУП) во Струмица, општина 
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Струмица 2013-2018, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8469/2           Општина Струмица 
   05.12.2014 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 
 452. 
 
 Врз основа на член 11 и 22 од од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 151/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 
163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10 и 21/10), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
04.12.2014 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување Нацрт ДУП за една 
парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 

12, Урбана единица 2 по ГУП) во 
Струмица,  општина Струмица 2013-2018 

 
Член 1 

 Се утврдува Нацрт ДУП за една 
парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, 
Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, 
општина Струмица 2013-2018. 
 

Член 2 
 

 Со овој Урбанистички план се 
опфаќа простор со површина од 172,42 м2. 
Просторот на планскиот опфат на ДУП за 
една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 
(блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во 
Струмица граничи: 

 
- Од исток со КП бр.2429;   
- Од север со КП бр.2426; 
- Од запад со собирна ул. „Тимо 

Тренчев“; 
- Од југ со КП бр.2431. 
 

Член 3 
 

 Нацрт ДУП за една парцела, на КП 
бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана 
единица 2 по ГУП) во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018 е изработен од 
Друштвото за градежништво, проектирање, 
трговија и услуги „Стан Арт“ дооел - 
Куманово со техн. број 32.01-11/12 и се 
состои од: 
 

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

Член 4 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 07-8469/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

на користењето и управувањето со 
водоводниот систем и колекторите за 
фекални води и атмосферски води за 

индустриска зона Север 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
пренесување на користењето и 
управувањето со водоводниот систем и 
колекторите за фекални води и 
атмосферски води за Индустриска зона 
Север, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8470/2         Општина Струмица 
   05.12.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 453. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02)  и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе  
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О д л у к а 
за пренесување на користењето и 

управувањето со водоводниот систем и 
колекторите за фекални води и 

атмосферски води за Индустриска зона 
„Север“ 

 
 

Член 1 
 Се пренесува користењето и 
управувањето со водоводниот систем за 
Индустриска зона „Север“, сопственост на 
Општина Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица без надоместок. 
 

Член 2 
 Се пренесува користењето и 
управувањето со Колекторот за фекални 
води за Индустриска зона „Север“, 
сопственост на Општина Струмица, на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица без 
надоместок. 

 
Член 3 

 Се пренесува користењето и 
управувањето со Колекторот за 
атмосферски води за Индустриска зона 
„Север“, сопственост на Општина 
Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
без надоместок. 

 
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-8470/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за усвојување  
на Спогодбата за начинот и условите за 

заедничко организирање на извршувањето 
на линискиот превоз на патници за 

општините Струмица, Босилово, Василево 
и  Ново Село 

 
 Се објавува Одлуката за 
усвојување  на Спогодбата за начинот и 
условите за заедничко организирање на 

извршувањето на линискиот превоз на 
патници за општините Струмица, Босилово, 
Василево и Ново Село, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
    Бр. 08-8471/2       Општина Струмица 
    05.12.2014 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 454. 
Врз основа на член 23 од Законот 

за превоз во патниот сообраќај („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 
127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 
6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 
112/14 и 166/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10 и 21/10), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
04.12.2014 година, донесе  
 
 

О д л у к а 
за усвојување  на Спогодбата за начинот 
и условите за заедничко организирање 
на извршувањето на линискиот превоз 
на патници за општините: Струмица, 
Босилово, Василево и Ново Село 

 
Член 1 

 
 Се усвојува Спогодбата за начинот 
и условите за заедничко организирање на 
извршувањето на линискиот превоз на 
патници за општините: Струмица, 
Босилово, Василево и Ново Село. 
 

Член 2 
 

 Се овластува Градоначалникот на 
општина Струмица, во името на Општина 
Струмица, да ја потпише заедничката 
Спогодба за начинот и условите за 
заедничко организирање на извршувањето 
на линискиот превоз  на патници за 
општините: Струмица, Босилово, Василево 
и Ново Село. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“ 
 
Бр. 07-8471/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

............................................ 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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 на КП бр. 7669/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 
7669/1 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
Бр. 08-8472/2   Општина Струмица 
05.12.2014 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 
  
 455. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 7669/1 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, станбена куќа А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 7669/1 КО Струмица, во 
сопственост на Блажо Доневски од 
Струмица.   
 Според ДУП за блок бр. 25 и 26, 
објектот на КП бр. 7669/1 КО Струмица, се 
наоѓа на земјиште со намена заштитно 
зеленило веднаш до ободниот канал, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија – корисник ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица. 

 
Член 2 

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

 
 

Бр. 07-8472/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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 на КП бр. 1030 КО Добрејци 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 
1030 КО Добрејци, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8473/2            Општина Струмица 
   05.12.2014 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 
 

.............................. 
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 456. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 
 

О д л у к а  
 за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 1030 КО Добрејци 

 
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, станбена куќа А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 1030 КО Добрејци, во 
сопственост на  Симеон Цунев од 
Струмица.   
 Според ДУП за блок бр. 5, објектот 
на КП бр.1030 КО Добрејци, се наоѓа на 
земјиште со намена Г 2,3,4-лесна и 
незагадувачка индустрија, на земјиште 
сопственост на Симеон Цунев 2/4 и Данче 
Шеримова 2/4 идеален дел.  

 
Член 2 

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

 
 

Бр. 07-8473/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 

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

Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градо-
началникот 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. 3381/8 КО Банско 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3381/8 КО 
Банско, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
     Бр. 08-8474/2      Општина Струмица 
     05.12.2014 год.       Градоначалник, 
     С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 457. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 

3381/8 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 А1, кој се наоѓа на КП 
бр. 3381/8 КО Банско, во сопственост на 
Демирали Демиров од с. Банско. 
 Според УДНМ на с. Банско, објектот 
на КП бр. 3381/8 КО Банско се наоѓа на 
траса на проектирана сообраќајна 
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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. 07-8474/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

   
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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. 5930/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5930/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
  Бр. 08-8475/2          Општина Струмица 
  05.12.2014 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 
 

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

 458. 
 

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

21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 

5930/1 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 А1, кој се наоѓа на КП 
бр. 5930/1 КО Струмица, во сопственост на 
Атанас Стојанов од Струмица.   
 Според ДУП за блок бр. 23, објектот 
на КП бр. 5930/1 КО Струмица навлегува на 
тротоар на ул Елка Јанкова, на земјиште 
сопственост на лицето Атанас Стојанов.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-8475/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

   
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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. 3150  КО Банско 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3150  КО Банско, 
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донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 04.12.2014 
година. 
 
Бр. 08-8476/2       Општина Струмица 
05.12.2014 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 459. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 

3150  КО Банско 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 3150 КО Банско, во сопственост на 
Кољо Малчев од с. Банско.   
 Според УП с. Банско, објектот на КП 
бр. 3150 КО Банско навлегува во траса на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на лицето Кољо 
Малчев.  

 
Член 2 

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

 
 

Бр. 07-8476/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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. 4047  КО Куклиш 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4047  КО Куклиш, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 04.12.2014 
година. 
 
    Бр. 08-8477/2         Општина Струмица 
    05.12.2014 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 460. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 

4047  КО Куклиш 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 
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4047 КО Куклиш, во сопственост на Владо 
Кршков од с.Куклиш.   
 Според ГУП с. Куклиш, објектот на 
КП бр. 4047 КО Куклиш навлегува во траса 
на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на лицето Владо Кршков.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-8477/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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. 5897 и 6383/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5897 и 6383/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8478/2        Општина Струмица 
   05.12.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 461. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 

Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 

5897 и 6383/1 КО Струмица 
 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен  
објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 5897, 6383/1 КО Струмица во 
сопственост на Кокан Каменчев од 
Струмица.   
 Според ДУП за блок бр. 23, објектот 
на КП бр. 5897, 6383/1 КО Струмица 
навлегува во траса на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на лицето Кокан Каменчев КП 
бр. 5897 и земјиште со незапишани права 
КП бр. 6383/1.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-8478/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

.......................................... 
       
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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. 2022 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2022 КО 
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Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8479/2       Општина Струмица 
   05.12.2014 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 462. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 

2022 КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација  за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен  
објект, станбена куќа и помошен објект, кој 
се наоѓаат на КП бр. 2022 КО Струмица во 
сопственост на Стојчо Ѓоргиев од 
Струмица.   
 Според ДУП за блок бр. 20, објектот 
на КП бр. 2022 КО Струмица навлегува во 
траса на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Стојчо Ѓоргиев.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-8479/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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. 6373 и 5552 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6373 и 5552 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
     Бр. 08-8480/2        Општина Струмица 
     05.12.2014 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 463. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 

6373 и 5552 КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
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објект, станбена куќа А1, кој се наоѓа на КП 
бр. 6373 и 5552 КО Струмица во 
сопственост на Шакир Камберов од 
Струмица.   
 Според ДУП за блок бр. 8, објектот 
на КП бр. 6373 и 5557 КО Струмица 
навлегува во траса на ул 5-ти Ноември, 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. 07-8480/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

плански опфат за КП бр. 7767/2 КО 
Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7767/2 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
Бр. 08-8481/2              Општина Струмица 
05.12.2014 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 464. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 7767/2 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот објект, 
викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7767/2 
КО Струмица, во сопственост на лицето  
Костадин Пандев  од Струмица. 
  Согласно ГУП на град Струмица, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на Костадин Пандев. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-8481/1  Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

  
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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 
плански опфат за КП бр. 1 КО Три Води 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 1 
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КО Три Води, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8482/2         Општина Струмица 
   05.12.2014 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 465. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 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. 1 КО Три 

Води 
 

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. 
1 КО Три Води, во сопственост на Благој 
Гогов  од Струмица. 
  Објектот на КП бр.1 КО Три Води, 
се наоѓа вон градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија - корисник ЈП Македонски 
Шуми. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-8482/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

плански опфат за КП бр. 507/1 КО 
Просениково 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
507/1 КО Просениково, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
    Бр. 08-8483/2     Општина Струмица 
    05.12.2014 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 466. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 507/1 КО 

Просениково 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот објект, 
училишна зграда - Б1-1 основно 
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образование, кој се наоѓа на  КП бр. 507/1 
КО Струмица, во сопственост на ООУ Герас 
Цунев од с. Просениково. 
  Согласно УПС с. Просениково, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-8483/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

одбележување на значајни настани и 
личности  со спомен-обележја во Општина 

Струмица  
 

 Се објавува Програмата за 
одбележување на значајни настани и 
личности  со спомен-обележја во Општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8484/2        Општина Струмица 
   05.12.2014 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 467.  
 
 Врз основа на член 17 од Законот 
за меморијалните споменици и спомен 
обележјата („Службен  весник  на  
Република Македонија“  бр. 66/04 и 89/08) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на  општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе 
 

 

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

одбележување на значајни настани и 
личности  со спомен-обележја во 

Општина Струмица  
 

  Програмата   за одбележување  на 
значајни настани и истакнати личности  во 
Општина Струмица со спомен-обележја во 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 22/12 и 14/14)  се 
дополнува: 
 
 I.   во глава:     

 
Настани и личности што ќе се 
одбележат: 
 со став 5: 
- Спомен – обележје -   Спомен-
плоча  за настан од Илинденскиот 
период,    во центарот на населбата  
(малиот парк) , спроти Домот на 
културата  во с. Дабиле 
 

 II. Во глава:  
 
 Податоци за личностите и 
настаните  за кои се предлага подигање на 
спомен-обележје 
 
 Со став 4: 
 

- Спомен – обележје -   Спомен-
плоча  за настан од Илинденскиот 
период во центарот на населбата  
(малиот парк) , спроти Домот на 
културата  во с. Дабиле 
 

 Во текот на 1895 година,  во  
Струмичкиот  револуционерен округ  се 
формирани повеќе месни комитети на 
Внатрешната македонска револуционерна 
организација  меѓу кои и  Месниот комитет,  
во населеното место Дабиле. Членовите на 
Месниот комитет од Дабиле, активно 
учествувале во настаните од илинденскиот 
период, а дел од нив  учествувале и во 
настаните поврзани со  Младотурската 
револуција од 1908 година.  
 Со поставувањето на Спомен-плоча 
со имињата на членовите на Месниот 
комитет од Дабиле од 1895 година, ќе 
изрази почит кон споменот за нив и нивните 
дела, опишан во историјата и пренесуван 
од колено на колено помеѓу жителите од 
Дабиле и Струмичкиот регион. 
 Во  центарот на населбата  (малиот 
парк), спроти Домот на културата,   во тој 
период  постоела куќа во која е формиран 
Месниот комитет на ВМРО за с. Дабиле 
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 2.  Оваа Програма влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-8484/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2014 година 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2014 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 04.12.2014 
година. 
 
   Бр. 08-8485/2        Општина Струмица 
   05.12.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 468. 
 
 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, 163/13 и 
42/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на  општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 
 

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата за 
изработка  на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица  за 

2014 година 
 
 
 
 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на општина 
Струмица за 2014 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 23/13, 
1/14, 2/14, 8/14, 11/14, 13/14 и 14/14), се 
вршат следните  дополнувања: 

   
  

  

 Во глава 

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
  Во табелата: 
 - По  реден број 23 се додава: 

 
Р.б. Објект Износ денари 

24 

ДУП за дел од Блок бр. 14,  
со граничен опфат: 
- ул.„Ѓорги Василев“; 
- ул. „Бр. 5“; 
- дел од ул. „Бр. 1“; и 
- ГП 14-40 

Самофинансирање 

25 

ДУП за дел од Блок бр. 20 (Блок бр. 7 по ГУП), 
со граничен опфат: 
- од североисток, северозапад, југоисток и југозапад по ул. „Мито 
Хаџи-Василев – Јасмин“ и краци на истоимената улица 

Самофинансирање 
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 Во глава 
 

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на 
просторот вон планските опфати 
 
 Во табелата: 
  
 - По  реден број 14 се додава: 
 

Р.б. Објект Износ денари 
15 КП бр. 429, 432, 433 и 434 КО Градско Балдовци Самофинансирање 

 
 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-8485/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков 

Мучето“ Струмица 
 

  
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица, донесено на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 04.12.2014 година. 
 
  Бр. 08-8486/2             Општина Струмица 
  05.12.2014 год.            Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 469. 
 Врз основа на член 13 став 2 од 
Законот за библиотеките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 
116/10 и 51/11) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10 и 21/10), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
04.12.2014 година, донесе 

 
Р е  ш е н и е 

за разрешување и именување на 
членови во Управниот одбор на ЛУБ 

„Благој Јанков Мучето“ Струмица 
 

 1. Од должноста членови во 
Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица, поради истек на 
мандатот, се разрешуваат: Иван Котев, 
Цвета Андонова и Никола Стоилов. 
 
 2. За членови во Управниот одбор 
на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица се 
именуваат: 
 - Иван Котев 
 - Ана Витанова Рингачева 
 - Марија Брндевска 
 - Нада Витанова, и 
 - Наташа Василевска Трајчевска 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-8486/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

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

разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на Домот за деца и млади  

„Благој Мучето“ Струмица 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на Домот за деца и млади 
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„Благој Мучето“ Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8487/2       Општина Струмица 
   05.12.2014 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 470. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе 
 
 

Р е  ш е н и е 
за разрешување и именување на 

членови во Управниот одбор на Домот 
за деца и млади „Благој Мучето“ 

Струмица 
 

 1. Од должноста членови во 
Управниот одбор на Домот за деца и млади 
„Благој Мучето“ Струмица, поради истек на 
мандатот, се разрешуваат: Велика 
Бундевска и Ристо Секулов. 
 
 2. За членови во Управниот одбор 
на Домот за деца и млади „Благој  Мучето“ 
Струмица се именуваат: 
 
 - Софија Калајџиева, и 
 - Гоце Здравков 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 07-8487/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

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

 
 

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

разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ 

Струмица 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8488/2          Општина Струмица 
   05.12.2014 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

471. 
Врз основа на член 17 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14 и 138/14) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 04.12.2014 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување на 
членови во Управниот одбор на ЈПЕД 

„Струмица - Гас“ Струмица 
 

 
 1.Од должноста членови во 
Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ 
Струмица, поради истек на мандат, се 
разрешуваат: Никола Банов, Никола 
Китановски, Соња Куртовиќ, Ристо Пецев и 
Николчо Угринов.  
 
 2.За членови во Управниот одбор 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, се 
именуваат: 
  
 - Соња Куртовиќ 
 - Тони Богоев 
 - Сања Најданова 
 - Ристо Пецев, и 
 - Николчо Угринов 
  
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
Бр. 07-8488/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
    

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



Стр.                 Службен гласник на општина Струмица           бр. 16              05.12.2014 год. 
 

 

26 

 
 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 именување на членови на 
Надзорниот одбор за контрола на 

материјално – финансиското работење на 
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови на 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење на 
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, донесено 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
 
   Бр. 08-8489/2        Општина Струмица 
  05.12.2014 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

....................................... 
472. 
Врз основа на член 26 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14 и 138/14) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 04.12.2014 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување на 
членови на Надзорниот одбор за  

контрола на материјално – 
финансиското работење на ЈПЕД 

„Струмица - Гас“ Струмица 
 
 
 1. Од должноста членови на 
Надзорниот Одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење на 
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, поради 
истек на мандат, се разрешуваат: Катица 
Кузмановска, Александар Новоселски, 
Милица Димонцалиева, Марија Белмезова, 
Мирослав Ајтовски, Лилјана Јакова и Тони 
Богоев.  
 
 

 2. За членови на Надзорниот 
одбор за контрола на материјално – 
финансиското работење на ЈПЕД 
„Струмица - Гас“ Струмица, се именуваат: 

 
 - Лилјана Јакова 
 - Александар Муканов 
 - Сања Митева 
 - Марија Белмезова, и 
 - Јосип Василев 
  
 3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
  
Бр. 07-8489/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 3255/2 КО Банско 

 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 3255/2 КО Банско, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 04.12.2014 
година. 
 
   Бр. 08-8490/2          Општина Струмица 
   05.12.2014 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 473. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 



05.12.2014 год.             бр. 16       Службен гласник на општина Струмица               стр. 
 

27

вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за одложување на донесување Одлука 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување  на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 3255/2 КО Банско 

 
 1. Се одложува донесувањето 
на Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 
3255/2 КО Банско, за да се изврши промена 
во Геодетскиот елаборат. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр. 07-8490/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр. 7338/1, 7338/7, 
7338/19, 7338/22 КО Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7338/1, 7338/7, 

7338/19, 7338/22 КО Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8491/2          Општина Струмица 
   05.12.2014 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 474. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 
од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 
109/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за одложување на донесување Одлука 
за утврдување потреба од донесување 

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

7338/1, 7338/7, 7338/19, 7338/22 КО 
Струмица 

 
 1. Се одложува донесувањето 
на Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 
7338/1, 7338/7, 7338/19, 7338/22 КО 
Струмица, до разрешување на имотно-
правните односи. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр. 07-8491/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
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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, со проекти од областа 
на културата за 2015 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Локалната установа библиотека „Благој 
Јанков Мучето“ Струмица, со проекти од 
областа на културата за 2015 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 04.12.2014 
година. 
 
Бр. 08-8492/2           Општина Струмица 
05.12.2014 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 
 475. 
 Врз основа на член 14 став 2 од 
Законот за библиотеките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 
116/10 и 51/11) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10 и 21/10), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
04.12.2014 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Програмата за работа 
на Локалната установа библиотека 

„Благој Јанков Мучето“ Струмица, со 
проекти од областа на културата за 2015 

година 
 

 1.Се усвојува Програмата за работа 
на Локалната установа библиотека 
„Благој Јанков Мучето“ Струмица, со 
проекти од областа на културата за 2015 
година, предложена од страна на 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-197/3 
од 05.11.2014 година. 

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

 
Бр. 07-8492/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 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 со финасиски план за 
2015 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската установа Дом за деца и 
млади „Благој Мучето“ Струмица со 
финасиски план за 2015 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8493/2          Општина Струмица 
   05.12.2014 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 476. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 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 со 

финасиски план за 2015 година 
 

 1. Се усвојува Програмата за 
работа на Општинската установа Дом за 
деца и млади „Благој Мучето“ Струмица 
со финансиски план за 2015 година, 
предложена од страна на Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-109/1 од 
11.11.2014 година. 

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

 
Бр. 07-8493/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а            Јосиф Христов с.р. 
 

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

јавна установа – Отворен граѓански 
универзитет за доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица за 2015 година 

 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2015 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8494/2          Општина Струмица 
   05.12.2014 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 477. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе 
 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Програмата за работа 

на Општинската јавна установа – 
Отворен граѓански универзитет за 

доживотно  учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица за 2015 година 

 
 
 1. Се усвојува Програмата за 
работа на Општинската јавна установа – 
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица за 2015 година, донесена од 
Управниот одбор со Одлука бр. 02-270/2 од 
29.10.2014 година. 
 
 
 

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

 
Бр. 07-8494/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

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

неприфаќање на иницијативата за 
отварање дисперзирани паралелки за 
средно образование во  Ново Село  

 
 

 Се објавува Заклучокот за 
неприфаќање на иницијативата за 
отварање дисперзирани паралелки за 
средно образование во Ново Село, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 04.12.2014 година. 
 
   Бр. 08-8495/2           Општина Струмица 
   05.12.2014 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................... 
  
  
 478. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 04.12.2014 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за неприфаќање на иницијативата за 
отварање дисперзирани паралелки за 
средно образование во Ново Село  

 
 

 1. Не се прифаќа иницијативата 
за отварање дисперзирани паралелки за 
средно образование во Ново Село, број 
03-1303/5 од 12.11.2014 година. 
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  2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
Бр. 07-8495/1 Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за третиот 

квартал од 2014 година 
 
 

  Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2014 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
04.12.2014 година. 
 
 
Бр. 08-8496/2          Општина Струмица 
05.12.2014 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 

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

 
479. 
 
Врз основа на член 32 од Законот 

за финансирање на единиците на локална 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 
и 47/11) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 04.12.2014 година, 
донесе 

 
 

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

за извршување на Буџетот 
на општина Струмица за третиот квартал 

од 2014 година 
 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2014 
година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е 
Кварталниот извештај составен на образец 
К1, К2 и К3. 
 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
 
Бр. 07-8496/1   Совет на општина Струмица 
05.12.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 

..................................
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 480. 
  Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот 
квартал од 2014 година 
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 481. 

 По извршената проверка во 

изворниот текст, утврдено е дека во текстот 

на Листата за определување на имиња на 

улици, плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти на подрачјето на 

општина Струмица број 07-501/1 од 

23.12.2012 година („Службен гласник на 

општина Струмица“ бр. 1/12), направена е 

техничка грешка, поради што се дава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

И с п р а в к а 
на Листата за определување на имиња 
на улици, плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти на  
подрачјето на општина Струмица 

 
 Во Листата за определување на 
имиња на улици, плоштади, мостови и на 
други инфраструктурни објекти на  
подрачјето на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 1/12) се врши следната исправка:  
 
 Во точка:  
 
 За имиња на улици, плоштади, 
мостови и на други инфраструктурни 
објекти на подрачјето на општина Струмица 
се определуваат:  
  
 - во алинеја 16 зборовите „Стевчо 
Василев“ се заменуваат со зборовите 
„Славчо Василев“. 
 
 
 Бр. 03-8426/1          Одделение за правни и 
 02.12.2014 год.           општи работи при  
С т р у м и ц а            Општина Струмица 
 
 

 

 
 

 
__________________________________ 

 
____________________ 

 


