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

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

резервирање средства за експропријација 
во Буџетот на општина Струмица за 2016 

година 
 

 Се објавува Одлуката за 
резервирање средства за експропријација 
во Буџетот на општина Струмица за 2016 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
30.06.2016 година. 
 
 
  Бр.09-4832/2       Општина Струмица 
  30.06.2016 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 
 

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

 134. 
 
 Врз основа на член 26 став 1 точка 
6 од Законот за експропријација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15 
и 23/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр.  4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
 
 

О д л у к а 
за резервирање средства за 

експропријација во Буџетот на општина 
Струмица за 2016 година 

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се резервираат 
средства за експропријација во Буџетот на 
општина Струмица за 2016 година, 
согласно Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Oпштина Струмица за 2016 година, во 
износ од 25.000.000,00 денари. 
 

Член 2 
 Средствата од член 1 на оваа 
Одлука се наменети за решавање на 
имотно – правни односи – Експропријација 
и тоа: 

 
 - За Пречистителна станица КО Дабиља и 
КО Градско Балдовци; 
 - Во Урбан Блок 19 КО Струмица (Побиен 
камен); 
 - Во Урбан Блок 25, 26 КО Струмица 
(Чамл’к); 
 - Во Урбан Блок 40, 41 КО Струмица 
(Грозд); 
 - Во Урбан Блок 36, 37 КО Струмица 
(Поранешна Касарна);  
 - Во Урбан Блок 3, 5 КО Струмица (Зона 
север); и 
 - за реализација на други поединечни 
улици. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4832/1  Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за дел од 

Блок 3-a, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527), 
Општина Струмица, плански период 2014 - 

2019 година 
 

 Се објавува Одлуката за 
донесување на Детален урбанистички 
план за дел од Блок 3-a, (КП бр. 6524, 
6525, 6526 и 6527), Општина Струмица, 
плански период 2014 - 2019 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.06.2016 
година. 
 
  Бр.09-4833/2        Општина Струмица 
 30.06.2016 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

135. 
Врз основа на член 26 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 
42/14) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за донесување на Детален 
урбанистички план за дел од Блок 3-a,  

(КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527), 
Општина Струмица, плански период 

2014 - 2019 година 
 
 

Член 1 
 

 Се донесува Детален урбанистички 
план за дел од Блок 3-a, (КП бр. 6524, 
6525, 6526 и 6527), Општина Струмица, 
плански период 2014 - 2019 година. 

 
 

Член 2 
 

 Деталниот урбанистички план за 
дел од Блок 3-a, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 
6527), Општина Струмица, плански период 
2014 - 2019 година, е со површина од 
14.667,00 м² и со граничен опфат: 
 
- Од северна и источна страна со 

осовина на канал на реката 
„Водочница“;  

- Од југ по јужната страна на 
катастарска парцела со бр. 6527/1, и 

- Од исток со осовина на собирна ул. 
„Бр. 3“ (профил Л-Л согласно ГУП на 
град Струмица). 

 
Член 3 

 
 Деталниот урбанистички план за 
дел од Блок 3-a, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 
6527), Општина Струмица, плански период 
2014 - 2019 година, е изработен од 
Друштвото за просторни и урбанистички 
планови „Урбан“ доо - Штип со техн. број 
176/13 од мај 2016 година и се состои од: 

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

 
Член 4 

 
Деталниот урбанистички план за 

дел од Блок 3-a, (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 
6527), Општина Струмица, плански период 
2014 - 2019 година, се заверува со потпис 
и печат на доносителот на планот.  
 

Член 5  
 

           Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-4833/1   Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

4982 КО Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 4982 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.06.2016 
година. 
 
 
   Бр.09-4834/2        Општина Струмица 
  30.06.2016 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 136. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 4982 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, деловен објект, кој се 

наоѓа на КП бр. 4982 КО Струмица во 
сопственост на  „Агропрес“ доо, Струмица.  
 Според ДУП за блок бр. 5, објектот 
на КП бр. 4982 КО Струмица, се наоѓа во 
зона на колективно домување со јавни 
установи.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4834/1  Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

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

планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

7665/1 и 7665/3 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 7665/1 и 7665/3 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.06.2016 година. 
 
   Бр.09-4835/2     Општина Струмица 
   30.06.2016 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

137. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
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162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 7665/1 и 7665/3 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 7665/1 и 7665/3  КО 
Струмица, во сопственост на лицето Заха 
Николова.  
 Според ДУП за блок бр. 26, 
објектот на КП бр. 7665/1 и 7665/3 КО 
Струмица, се наоѓа во зона на бесправно 
изградени објекти, на земјиште 
сопственост на Република Македонија (КП 
бр. 7665/1) и на Заха Николова и Цана 
Мадевска (КП бр. 7665/3).  

 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4835/1   Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

…………………………………… 
 

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

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

планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

7665/1 КО Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 7665/1 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.06.2016 
година. 
 
 
   Бр.09-4836/2               Општина Струмица 
   30.06.2016 год.               Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 

...................................... 
 
 138. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 7665/1 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправните објекти, помошен објект 
(зграда бр. 8) и помошен објект (зграда бр. 
9), кои се наоѓаат на КП бр. 7665/1 КО 



Стр.                   Службен гласник на општина Струмица           бр. 8             30.06.2016 год.   
 

6 

Струмица, во сопственост на лицето 
Игорчо Николовски.  
 
 Според ДУП за блок бр. 26, 
објектите на КП бр. 7665/1 КО Струмица, 
се наоѓаат во зона на бесправно изградени 
објекти, на земјиште сопственост на 
Република Македонија.  

 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4836/1   Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов  с.р. 
 

……………............... 

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

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

планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

7152/4, 7152/1 и 8018/1 КО Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 7152/4, 7152/1 и 8018/1 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.06.2016 година. 
 
 
   Бр.09-4837/2      Општина Струмица 
  30.06.2016 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

 139. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП 

бр. 7152/4, 7152/1 и 8018/1 КО Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, деловен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 7152/4, 7152/1 и 8018/1 КО 
Струмица, во сопственост на лицето Зоран 
Стојановски.  
 Според ГУП на град Струмица, 
објектот на КП бр. 7152/4, 7152/1 и 8018/1 
КО Струмица, се наоѓа во зона за 
заштитно зеленило, на земјиште 
сопственост на Зоран Стојановски (КП бр. 
7152/4) и Република Македонија (КП бр. 
7152/1 и 8018/1).  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4837/1   Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов  с.р. 
 

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

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

планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

4507, 4506, 4508 и 4487 КО Куклиш 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 4507, 4506, 4508 и 
4487 КО Куклиш, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 30.06.2016 година. 
 
 
  Бр.09-4838/2      Општина Струмица 
 30.06.2016 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

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

140. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
 
 
 
 

 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 4507, 4506, 4508 и 4487 КО Куклиш 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, стовариште, кој се 
наоѓа на КП бр. 4507, 4506, 4508 и 4487 
КО Куклиш, во сопственост на лицето 
Ристо Трајков.  
 Согласно УПС за с. Куклиш, 
објектот на КП бр. 4507, 4506, 4508 и 4487 
КО Куклиш, се наоѓа дел во зона со 
намена постојно индивидуално домување 
и дел со намена зеленило, на земјиште 
сопственост на Република Македонија (КП 
бр. 4507, 4506 и 4508) и Васе Митушев (КП 
бр. 4487).  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4838/1   Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

на плански опфат за КП бр. 2758 КО 
Банско 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
2758 КО Банско, донесена на седницата 
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на Советот на општина Струмица, 
одржана на 30.06.2016 година. 
  
 
  Бр.09-4839/2    Општина Струмица 
 30.06.2016 год.   Градоначалник, 
 С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 
 

........................................ 
 
 141. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 2758 КО Банско 

 
 

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. 
2758 КО Банско, во сопственост на лицето 
Тони Бансколиев од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 2758 КО Банско, 
согласно УПС на с. Банско, се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Тони Бансколиев. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4839/1 Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

............………………… 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 654 КО Рич 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
654 КО Рич, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.06.2016 година. 
 
  Бр.09-4840/2      Општина Струмица 
 30.06.2016 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 142. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 654 КО Рич 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
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објект, станбена куќа, кој се наоѓа на  КП 
бр. 654 КО Рич, во сопственост на лицето 
Блажо Јованов. 
  Објектот на КП бр. 654 КО Рич, 
согласно УПС на с. Рич, се наоѓа надвор 
од градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на Трајан Илачов, Блажо 
Иљачев, Здраве Иљачов, Трајан Јованов и 
Блажо Јованов. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4840/1 Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

……………………….. 

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

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

на плански опфат за КП бр. 125 КО Банско 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
125 КО Банско, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.06.2016 година. 
 
 
  Бр.09-4841/2      Општина Струмица 
 30.06.2016 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 143. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 

плански опфат за КП бр. 125 КО Банско 
 
 
 

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. 
125 КО Банско, во сопственост на лицето 
Кирил Костадинов од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 125 КО Банско, 
согласно УПС на с. Банско, се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Кирил Костадинов. 
 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4841/1  Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

…………………………… 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 684/1 КО 
Баница 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
684/1 КО Баница, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 30.06.2016 година. 
 
  Бр.09-4842/2      Општина Струмица 
 30.06.2016 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р. 
 

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

 144. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 684/1 КО 

Баница 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправниот 
објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП 
бр. 684/1 КО Баница, во сопственост на 
лицето Трајче Митев. 
  Објектот на КП бр. 684/1 КО 
Баница, согласно УПС на с. Баница, се 
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште 
со незапишани права. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4842/1  Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

………………………….. 

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

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

дополнување на Одлуката за доделување 
финансиски средства на Стојан Стојанов 

од Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
дополнување на Одлуката за доделување 
финансиски средства на Стојан Стојанов 
од Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 30.06.2016 година. 
 
 
  Бр.09-4843/2           Општина Струмица 
  30.06.2016 год.  Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 
 

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

 145. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 
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О д л у к а 
за дополнување на Одлуката за 

доделување финансиски средства на 
Стојан Стојанов од Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Во Одлуката за доделување 
финансиски средства на Стојан Стојанов 
од Струмица бр. 08-3871/1 од 27.05.2016 
година („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 7/16) во член 1 став 1 пред 
зборот „износ“ се додава зборот „нето“. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4843/1 Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 
 

…………………….. 
 

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

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2016 година 
 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2016 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 30.06.2016 
година. 
 
 
   Бр.09-4844/2    Општина Струмица 
   30.06.2016 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 
 

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

 146. 
 Врз основа на член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 30.06.2016 година, 
донесе 

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Струмица за 
2016 година 

 
 

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

 
Во глава 
 
I. Детални урбанистички планови во градот, во табелата по реден број 14 се 

додава: 
  
 

Р.б. Објект Износ денари 
15 Блок 18/2  
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  2.Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 

 
 
Бр.08-4844/1   Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

……………………….. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 

првиот квартал од 2016 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето 
на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 
првиот квартал од 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 30.06.2016 година. 
 
Бр.09-4845/2          Општина Струмица 
30.06.2016 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

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

147. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
30.06.2016 година, донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ 
Струмица за првиот квартал од 2016 

година 
 

 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работењето на ЈПЕД 
„Струмица - Гас“ Струмица за првиот 
квартал од 2016 година, усвоен од 
Управниот одбор со Одлука број 02-203/3 
од 23.06.2016 година. 

 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-4845/1   Совет на општина Струмица 
30.06.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

 
 

___________________________________________________ 
 

______________________________
 

                      
 

  

 

 

 


	С о д р ж и н а
	С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р.
	................................
	С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р.
	...............................

