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Стр. 2               Службен гласник на општина Струмица           бр. 2               20.03.2017 год. 
 

 

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

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

на условите и утврдување режим на 
сообраќај на крстосница со кружен тек на 

ул. „Климент Охридски“ и бул. „Гоце 
Делчев“ во Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
означување на условите и утврдување 
режим на сообраќај на крстосница со 
кружен тек на ул. „Климент Охридски“ и 
бул. „Гоце Делчев“ во Струмица, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.03.2017 година. 
 
 
Бр.09-1639/2     Вршител на должност  
20.03.2017 год.   ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
              Костадин Костадинов с.р. 

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

 37. 
 Врз основа на член 348 од Законот 
за безбедност на сообраќајот на 
патиштата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16) 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 17.03.2017 година, 
донесе 

О д л у к а 
за означување на условите и 

утврдување режим на сообраќај на 
крстосница со кружен тек на ул. 

„Климент Охридски“ и  бул. „Гоце 
Делчев“ во Струмица  

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се означуваат 
условите и режимот на сообраќај  на 
крстосница со кружен тек на ул. „Климент 
Охридски“ и бул .„Гоце Делчев“ во 
Струмица. 
 

Член 2 
 Режимот на сообраќајот на 
крстосницата со кружен тек на ул. 
„Климент Охридски“ и бул. „Гоце Делчев“ 
во Струмица ќе биде уреден врз основа на 

Основен сообраќаен проект за кружна 
крстосница на ул. „Климент Охридски“ и 
бул. „Гоце Делчев“ во Струмица со 
обезбедување на ревизија, изработен од 
ДП „Проценител - НС“ доо, Струмица со 
техн. бр. 15/031 од ноември 2016 година. 
  

Член 3 
 

 Регулирањето на сообраќајот на 
крстосницата со кружен тек на ул. 
„Климент Охридски“ и бул. „Гоце Делчев“ 
во Струмица ќе биде со хоризонтална и 
вертикална сообраќајна сигнализација 
согласно Правилникот за сообраќајните 
знаци, опрема и сигнализација на патот 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/10, 31/11, 74/11 и 
117/12) и тоа: 
 1. Хоризонтална сигнализација: 
надолжни ознаки на коловозот (полна 
разделна и рабна линија, испрекината 
разделна линија, кратка испрекината 
разделна линија и водилка и широка 
испрекината линија) и други ознаки на 
коловозот (стрелки за насочување на 
сообраќајот и др.) 
 
2. Вертикална сигнализација: 
 
- четири броја знак за опасност (131); 
- четири броја знак за опасност (123; 
- знаци за изречни наредби: осум бројa 
(201), осум броја (247) и шест броја 
(248.2); 
- знаци за известување: шеснаесет броја 
(302.1) и седум броја (366/а), два броја 
(377); 
- шест броја табла или елемент за 
означување на сообраќајниот остров 
(9.07); 
- четири броја табла за означување 
препреки на патот и остра кривина на 
патот со насока на насочување на десно 
(9.12); и 
- знаци за известување при водење на 
сообраќајот: еден број (402.1), еден број 
(402.2), еден број (402.3) и еден број 
(402.4). 

 
Член 4 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-1639/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

……………………….. 
 



20.03.2017 год.             бр. 2        Службен гласник на општина Струмица        стр. 3 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

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

на плански опфат за КП бр. 1222 КО 
Добрејци вон г.р. 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1222 КО Добрејци вон г.р., донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.03.2017 година. 
 
Бр.09-1640/2   Вршител на должност  
20.03.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а   на општина Струмица 
                 Костадин Костадинов с.р. 

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

 38. 
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 17.03.2017 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 1222 КО 

Добрејци вон г.р. 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 

плански опфат и вклопување на  
бесправниoт објект, викенд куќа, кој се 
наоѓа на  КП бр. 1222 КО Добрејци вон г.р.,  
во сопственост на лицето Васил Малинов 
од Струмица. 
 
  Објектот на КП бр. 1222 КО 
Добрејци вон г.р., согласно Урбанистички 
план на село Добрејци, се наоѓа надвор од 
планскиот опфат, на земјиште сопственост 
на Николов Борис Никола, Митрев Лазо 
Андон и Малинов Лазар Васил. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-1640/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 

 
…………………………… 

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

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

на плански опфат за КП бр. 7899 КО 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7899 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.03.2017 година. 
 
 
 
Бр.09-1641/2    Вршител на должност  
20.03.2017 год.     ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а    на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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



Стр. 4               Службен гласник на општина Струмица           бр. 2               20.03.2017 год. 
 

 

 
 39. 

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 17.03.2017 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 7899 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на  
бесправниoт објект, помошен објект, кој се 
наоѓа на  КП бр. 7899 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Душко Дончев од 
Струмица. 
  Објектот на КП бр. 7899 КО 
Струмица, согласно Генералниот 
урбанистички план на град Струмица, се 
наоѓа надвор од планскиот опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија – корисник Р.О. Комуналец. 
 

Член 2 
 

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

 
Бр. 08-1641/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

…………………………………….. 
 

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

и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 4013/1 КО 

Муртино вон г.р. 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
4013/1 КО Муртино вон г.р., донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.03.2017 година. 
 
Бр.09-1642/2         Вршител на должност  
20.03.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 40. 

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 17.03.2017 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 4013/1 КО 

Муртино вон г.р. 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на  
бесправниoт објект, помошен објект, кој се 
наоѓа на  КП бр. 4013/1 КО Муртино вон 
г.р., во сопственост на лицето Васил 
Поцковски од Струмица. 
 



20.03.2017 год.             бр. 2        Службен гласник на општина Струмица        стр. 5 
 
  Објектот на КП бр. 4013/1 КО 
Муртино вон г.р., согласно УПС Муртино, 
се наоѓа надвор од планскиот опфат, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-1642/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 2677/1 КО 

Дабиља 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
2677/1 КО Дабиља, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.03.2017 година. 
 
Бр.09-1643/2           Вршител на должност  
20.03.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 41. 
 

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 17.03.2017 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко – планска 
документација за проширување на 

плански опфат за 
КП бр. 2677/1 КО Дабиља 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на  
бесправниoт објект, помошен објект, кој се 
наоѓа на  КП бр. 2677/1 КО Дабиља, во 
сопственост на Нетка Стоилковска од с. 
Дабиља. 
  Објектот на КП бр. 2677/1 КО 
Дабиља, согласно УПС Дабиља, се наоѓа 
надвор од планскиот опфат, на земјиште 
сопственост на Нетка Стоилковска. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-1643/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 

………………………………… 
 
 

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

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

на намената на градежно земјиште на КП 
бр. 58 и дел од 53/2 КО Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
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урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 58 и дел од 53/2 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 17.03.2017 година. 
 
 
 
Бр.09-1644/2     Вршител на должност  
20.03.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 42. 
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 17.03.2017 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 58 и дел од 53/2 КО Струмица 

 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 58 и дел од 53/2 КО 
Струмица, во сопственост на Крсто 
Димчев од Струмица.  
 Согласно Генералниот урбанис-
тички план на град Струмица, објектот на 
КП бр. 58 и дел од 53/2 КО Струмица, се 
наоѓа во зона на домување во станбени 
куќи и мал дел во зона со намена 
стопанство, на земјиште сопственост на 

Крсто Димчев (КП бр. 58) и ДПТ 
„Пирамида“ доо (КП бр. 53/2). 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-1644/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

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

  
Врз основа на член 50 став 1 точка 

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

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

на намената на градежно земјиште на КП 
бр. 6512/8 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 6512/8 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 17.03.2017 
година. 
 
Бр.09-1645/2      Вршител на должност  
20.03.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 43. 
 

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 17.03.2017 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 6512/8 КО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, трафостаница, кој се 
наоѓа на КП бр. 6512/8 КО Струмица, во 
сопственост на Снежана Велиновиќ.  
 Според ДУП за Блок 5, објектот на 
КП бр. 6512/8 КО Струмица, се наоѓа во 
појас на заштито зеленило, на земјиште 
сосопственост на Снежана Велиновиќ и 
ДПТ Мах-Трон Дооел. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр. 08-1645/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

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

усвојување на Информацијата за 
состојбата на јавната безбедност и 

безбедноста во сообраќајот на патиштата 
на подрачјето на општина Струмица за 
периодот јули – декември 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
состојбата на јавната безбедност и 

безбедноста во сообраќајот на патиштата 
на подрачјето на општина Струмица за 
периодот јули – декември 2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 17.03.2017 
година. 
 
Бр.09-1646/2       Вршител на должност  
20.03.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

44. 
 
Врз основа на член 25 од Законот 

за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 
145/12, 41/14, 33/20, 31/16, 106/16 и 
120/16), 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 17.03.2017 година, 
донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Информацијата за 
состојбата на јавната безбедност и 

безбедноста во сообраќајот на 
патиштата на подрачјето на 

општина Струмица за периодот јули – 
декември 2016 година 

 
 

 1. Се усвојува Информацијата за 
состојбата на јавната безбедност и 
безбедноста во сообраќајот на патиштата 
на подрачјето на општина Струмица за 
периодот јули – декември 2016 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-1646/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а           Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

усвојување на Извештајот за работењето 
на Општинската јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 

„Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работењето 
на Општинската јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
17.03.2017 година. 
 
Бр.09-1647/2         Вршител на должност  
20.03.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
                             Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 45. 
 

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 17.03.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
работењето на Општинската јавна 

установа – Отворен граѓански 
универзитет за доживотно учење  

„Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 
година 

 
1. Се усвојува Извештајот за 

работењето на Општинската јавна 
установа – Отворен граѓански универзитет 
за доживотно учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица за 2016 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-1647/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

 
_____________________________________________________________ 
 

______________________________ 
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