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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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

на Акционен план за подобрување на 
квалитетот на амбиенталниот воздух  во 

Општина Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
усвојување  на Акционен план за 
подобрување на квалитетот на 
амбиенталниот воздух  во Општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.11.2018 година. 
 
 
Бр.09-9317/2       Општина Струмица 
15.11.2018 год.          Градоначалник 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

331. 
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,  1/15 и 8/18 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.11.2018 година, донесе: 
 
 

О д л у к а 
за усвојување  на Акционен план за 

подобрување на квалитетот на 
амбиенталниот воздух  во Општина 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

Се усвојува  Акциониот  план за 
подобрување на квалитетот на 
амбиенталниот воздух  во Општина 
Струмица. 
 

 
 

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е 
Акциониот  план за подобрување на 
квалитетот на амбиенталниот воздух  во 
Општина Струмица број  09-9035/1 од  
06.11.2018  година. 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-9317/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2018 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 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. 
1262/1, 1714 КО Просениково 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1262/1, 1714 КО Просениково, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2018 година. 

Бр. 09-9318/2          Општина Струмица 
15.11.2018 год.            Градоначалник,  
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
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332. 
 
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, 31/16 и 190/17), 
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, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.11.2018 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. 1262/1, 1714 

КО Просениково 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот 
објект,помошен објект, кој се наоѓа на  КП 
бр. 1262/1 и 1714 КО Просениково, во 
сопственост на лицето  Сашко Ѓоргевски. 
  Објектот на КП бр.1262/1, 1714 
КО Просениково, се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Сашко Ѓоргевски 
(КП бр.1262/1)  и земјиште  во 
сопственост на Република Македонија  
(КП бр 1714). 
 . 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
     
Бр.08-9318/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2018 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник на 
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 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. 
7898/1 КО Струмица 

 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7898/1 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2018 година. 

 
 

Бр. 09-9319/2             Општина Струмица 
15.11.2018 год.             Градоначалник,  
С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

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

 333. 
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, 31/16 и 190/17), 
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, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.11.2018 година, 
донесе:  
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

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

Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
помошен објект, кој се наоѓа на  КП бр. 
7898/1 Ко Струмица, во сопственост на 
лицето  Ванчо Пинџуров. 
  Објектот на КП бр.7898/1 КО 
Струмица, според ГУП на град  
Струмица, 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.08-9319/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2018 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 
 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

именување  на општински координатор, 
модератор, ко-модератор, и оперативна 

група за спроведување  на форум на 
заедницата –проектен форум   за 

реализација на проект „Зајакнување на 
општинските совети“   

 
 

 Се објавува Решението за 
именување  на општински координатор, 
модератор, ко-модератор, и оперативна 
група за спроведување  на форум на 
заедницата –проектен форум   за 
реализација на проект „Зајакнување на 
општинските совети“ , донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2018 година. 
 
Бр.09-9320/2         Општина Струмица 
15.11.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

334. 
 

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,  1/15 и 8/18 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.11.2018 година, донесе 

 
Р е ш е н и е  

 за именување  на општински 
координатор, модератор, ко-

модератор, и оперативна група за 
спроведување  на форум на 

заедницата –проектен форум   за 
реализација на проект „Зајакнување на 

општинските совети“   
 
 

1. За потребите на Форумот на 
заедницата  за  реализација на  проектен 
форум “Зајакнување на општиските 
совети“, со цел партиципативно и  
транспарентно изготвување  и 
утврдување на проекти  на Советот на 
општина Струмица,  во непосредна 
соработка и непосредно одлучување  
заедно со граѓаните  на Општина 
Струмица,  се  именуваат: 
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Бр. Позиција Име и презиме Институција / Организација 

1 Општински координатор Васил Крстев Општина Струмица  

2 Модератор Васка  Драшковиќ Лиценциран модератор  

3 Комодератор  Танкица Таукова  Центар на заедници  
Струмица  

Членови на оперативна група: 
4 Претставник од Општина  

Струмица  
Катерина  Најданова  Општина Струмица  

5 Од комисија  КЕМЖМ Ели Панова   АД – Станбен и деловен 
простор -   Струмица 

6 Од НВО  Горан Сачевски Центар на заедници  
Струмица  

7. од Бизнис заедницата  Софче Јанева  Сектор за локален економски 
развој  

8 Од образобание социјала 
и сл.  

Ацо Ѓоргиев  Дом за деца и млади „Благој 
Мучето“  Струмица     

 
 2.  Надоместокот за учество во 
релизацијата на проектниот форум ќе се 
уреди согласно  Одлуката за 
определување на надоместок за учество 
во работата на работните тела на 
Советот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица” бр. 2/10)  
и договори  за дело  помеѓу  именуваните 
лица и Градоначалникот на општина 
Струмица, во зависност од позицијата и  
ангажманот  во спроведувањето на 
форумскиот процес.  
 
 3. Ова Решение влегува во 
сила со денот на донесувањето,  а ќе се  
објави  во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
Бр.08-9320/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 
 
 
 

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

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

Струмица 
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови на 
Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 15.11.2018 година. 
 
Бр.09-9321/2       Општина Струмица 
15.11.2018 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 335. 
 Врз основа на член 17 од 
Законот за јавните претпријатија  („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18) и член 20 од Статутот на 
Општина Струмица („Службен гласник 
на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 15.11.2018 година, донесе: 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување на 
членови на 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: Соња Куртовиќ, Тони 
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Богоев, Сања Најданова, Ристо Пецев и 
Николчо Угринов. 
          2.  За членови во Управниот 
одбор на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, 
се именуваат:  

- Ристо Пецев; 
- Анита Касапова; 
- Никола Медарски; 
- Љубица Стоева  и 
- Александар Николов  

3.  Ова Решение влегува во сила со денот 
на објавувањето  во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.08-9321/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2018 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

............................................ 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 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 

 
 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 
15.11.2018 година. 
 
Бр.09-9322/2     Општина Струмица 
15.11.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

  336. 
Врз основа на член 26 од 

Законот за јавните претпријатија  („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) 
и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
15.11.2018 година, донесе: 

 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување на 
членови во  Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПЕД 

„Струмица-Гас“ Струмица 
      
 1.  Од должноста членови во 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на 
ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица поради 
истек на мандат, се разрешуваат: Лилјана 
Јакова, Александар Муканов,  Сања 
Митева,  Марија Белмезова  и Јосип 
Василев. 
          2.  За членови во  Надзорниот 
одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПЕД 
„Струмица-Гас“ Струмица  се именуваат:  

- Снежана Цетковиќ; 
- Марјан Маринов; 
- Александар Муканов; 
- Борис Пројков и 
- Јосип Василев  
 

3.   Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
  
Бр.08-9322/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2018 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10,  1/15 и  8/18), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот  
I - VI месец 2018 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 
период I - VI месец 2018 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2018 година. 
 
Бр.09-9323/2        Општина Струмица 
15.11.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

................................... 
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337. 
 
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, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 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,  1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

за период  I - VI месец 2018 година 
 
 
 
  1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за период I - VI 
месец 2018 година, усвоен од Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-7158/3 од 
30.10.2018 година. 
 

2. Од Извештајот на страна 12  да 
отпадне техничката грешка односно 
делот од Извештајот кој се однесува за 
периодот по крајот на јуни 2018 година, 
односно текстот:  

 
„Во месец септември поточно на 

11 и 25 септември беше извршено 
перење, дезинфекција и замена на 
тркала на  258 контејнери.  

Во месец август овој оддел  во 
повеќе наврати спроведе акција за 
вонредно собирање на гранки и треви на 
територијата на град Струмица и беше 
подигнат  вкупно отпад од 17м3. 

 
Една од најголемите активности 

во изминатите девет месеци беше 
одржување на хигиената во градот во 
месец  август и тоа пред за време и 
после одржувањето на големата 
манифестација во градот “Струмица Опен 
Фестивал 2018 год“. Во тој период 
секојдневно се вршеше чистење и 
перење на плоштадот и присуството  на 
вработени од овој оддел беше 24 часа“. 

 
 3. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
Бр.08-9323/1 Совет на општина Струмица 
15.11.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

одобрување на Предлог – Планот на 
програмите за развој 

 
 Се објавува Заклучокот за 
одобрување на Предлог – Планот на 
програмите за развој, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 15.11.2018 година. 
 
Бр.09-9316/2     Општина Струмица 
15.11.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

338. 
 
Врз основа на член Чл.21-б од 

Законот на буџетите (“Сл.весник на 
РМ’бр.61/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 15.11.2018 година, 
донесе 

 
 

З а к л у ч о к 
за одобрување на Предлог – Планот на 

програмите за развој 
 

1. Се одобрува  Предлог- Планот 
на програмите за развој; 

 
2. Одобрениот  Предлог – План на 

програмите за развој е составен дел на 
Буџетот на општина Струмица за 2019 
година  и се состои од следните Предлог- 
развојни програми:  
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Предлог –Развојни програми  за 2019, 2020 и 2021 година 
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3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 Бр.08-9316/1                 Совет на општина Струмица 
 15.11.2018 год.                     Претседател, 
 С т р у м и ц а                           Марјан Даскаловски с.р. 
 

___________________________________ 
_____________________________ 
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