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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 избор на 
член на Советот на општина Струмица кој 
ќе учествува во процесот на одлучување за 
прашања на конфликт на интереси на 
Градоначалникот на општина Струмица 

 
Се објавува Одлуката за избор на 

член на Советот на општина Струмица кој 
ќе учествува во процесот на одлучување за 
прашања на конфликт на интереси на 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
Бр. 08-6458/2           Општина Струмица 
16.07.2013 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 296. 
 
 Врз основа на член 53 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за избор на член на Советот на општина 
Струмица кој ќе учествува во процесот 
на одлучување за прашања на конфликт 
на интереси на Градоначалникот на 

општина Струмица 
 

Член 1 
 

Во случаите на конфликт на 
интереси, согласно член 53 од Законот за 
локалната самоуправа, во кои 
градоначалникот на општина Струмица 
Зоран Заев, не може да учествува во 
процесот на одлучување за прашања во 
кои тој или неговиот брачен другар, деца 
или роднини до втор степен странична 
линија има финансиски или друг личен 
интерес, се избира: 

- Јосиф Христов - член на Советот 
на општина Струмица. 

 
Член 2 

 
Изборот на членот на Советот во 

случаите на конфликт на интереси на 
градоначалникот, се изврши на начин на кој 
се избира претседателот на Советот на 
Општината. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6458/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

и дополнување на Одлуката за 
организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 
администрација на Општина Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за 
организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 
администрација на Општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
Бр. 08-6459/2          Општина Струмица 
16.07.2013 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................................... 
 297. 

Врз основа на член 57 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/02) и член 
20 став 1 точка 26 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за изменување и дополнување на 
Одлуката за организацијата, делокругот 
и начинот на извршување на задачите на 

општинската администрација  на 
Општина Струмица 

 
 

Член 1 
 

         Во Одлуката за организацијата, 
делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација 
на Општина Струмица (бр. 07-5762/1 од 
06.12.2007 година, бр. 07-1110/1 од 
04.03.2010 година и бр. 07- 2739/1 од 
06.04.2012 година) во член 5 став 1 точка Г. 
алинеја 1 сврзникот „и“ се брише. 
 

Член 2 
        Во член 5 став 1 точка Г. се додава 
нова алинеја 2 која гласи: 
         „- одделение за меѓународна 
соработка и европски фондови; и“ 
 

Член 3 
         Во член 5 став 1 точка Г. алинејата 2 
станува алинеја 3. 
 

Член 4 
         Во член 5 став 1 точката Е. се менува 
и гласи: 
         „Е. Сектор за управување со човечки 
ресурси и обуки 
              - одделение за управување со 
човечки ресурси; и 
              - одделение за обуки.“ 
 

Член 5 
         Во член 9 ставот 1 се менува и гласи: 
         „Г. Секторот за локален економски 
развој и заштита на животната средина 
ја води локалната економска политика 
преку планирање на локалниот економски 
развој со утврдување на развојни 
приоритети притоа остварувајќи 
меѓународна соработка со посебен акцент 
на проекти кои се финансираат од 
фондовите на Европската Унија и врши 
работи кои се однесуваат на заштита на 
животната средина преку изготвување на 
планови и програни и превземање на мерки 
за заштита согласно со закон.“ 
 

Член 6 
         Во член 9 после ставот 2 се додава 
нов став 3 кој гласи: 
         „Г2. Одделението за меѓународна 
соработка и европски фондови 
подготвува воспоставување на 
меѓународна соработка на општината со 
меѓународни организации, и институции и 
други општини од странство; ги следи 
понудите за финансирање на проекти од 
меѓународни фондови и донатори, 
подготвува проекти и аплицира за истите; 
подготвува протоколи за збратимување и 
продлабочување на соработката со други 
општини од странство; организира настани 
и дистрибуира информации поврзани со 
подготовка и спроведување на проекти што 
се финансираат од фондовите на 
Европската Унија; врши и други работи што 
ќе бидат утврдени во делокругот на 
надлежности согласно законите и другите 
прописи“. 
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Член 7 
         Во член 9 ставот 3 станува став 4. 
 

Член 8 
         Член 12 се менува и гласи: 
         „Е. Секторот за управување со 
човечки ресурси и обуки  ги извршува 
надлежностите кои се однесуваат на: 
следење, проучување и применување на 
законските прописи од областа на 
локалната самоуправа, работните  и 
службеничките односи;  подготвување на 
предолог-одлука за организацијата, 
делокругот и начинот на извршување на 
работите на општинската администрација, 
предлог-правилник за систематизација на 
работните места во општинската 
администрација, како и измените и 
дополнувањата на овие акти;   
подготвување и обработување на податоци 
во врска со човечките ресурси и 
обработување на документација за 
изработка на анализи и информации; 
водење и ажурирање на електронската 
база на податоци за вработените; водење 
на персоналните досиеја на сите вработени 
во општинската администрација;  водење 
на евиденција за присуство на работа на 
вработените како и прием и обработка на 
податоците за боледувања, нивна контрола  
и доставување до Секторот за финансиски 
работи; соработува со Министерство за 
информатичко општество и администрација 
и Агенцијата за администрација  во однос 
на сите прашање поврзани со Законот за 
државни службеници (работни односи, 
обуки, оценување и др.); спроведување на 
постапката за вработување на државните 
службеници и на лицата без статус на 
државни службеници; пополнување и 
доставување на ДС обрасците до 
Централниот регистар за државни 
службеници што го води Министерство за 
информатичко општество и 
администрација; учество во подготвување 
на годишната програма за обука на 
државните службеници и вработените во 
општинската администрација без статус на 
државни службеници; анализирање на 
потребите за обуки, предлагање на насоки 
за доусовршување на вработените; 
координирање на процесот на оценување 
на државните службеници; координирање и  
подготвување на планот за користењето на 
годишните  одмори и изготвување на 
решенијата за годишни одмори; 
предлагање на мерки за обезбедување на 
оптимални услови за работа на 
вработените;  и други работи што ке бидат 

утврдени во делокругот на надлежности  
согласно законите и другите прописи. 
         Е1. Одделението за управување со 
човечки ресурси, ги извршува 
надлежностите кои се однесуваат на: 
следење, проучува и применува законските 
прописи од областа на локалната 
самоуправа, работните  и службеничките 
односи;  подготвување на предлог-одлука 
за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на работите на општинската 
администрација, предлог-правилник за 
систематизација на работните места во 
општинската администрација, како и 
измените и дополнувањата на овие акти;  
ажурирање на електронската база на 
податоци за вработените; водење на 
персоналните досиеја на сите вработени во 
општинската администрација; водење на 
евиденција за присуство на работа на 
вработените како и прием и обработка на 
податоците за боледувања, нивна контрола  
и доставување до Секторот за финансиски 
работи; спроведување на постапката за 
вработување на државните службеници и 
на лицата без статус на државни 
службеници; пополнување и доставување 
на  ДС обрасците до Централниот регистар 
за државни службеници што го води 
Министерство за информатичко општество 
и администрација; координирање на 
процесот на оценување на државните 
службеници; координирање и  
подготвување на планот за користењето на 
годишните  одмори и изготвување на 
решенија за годишни одмори; и други 
работи што ке бидат утврдени во 
делокругот на надлежности  согласно 
законите и   другите прописи. 
         Е2. Одделението за обуки, ги 
извршува надлежностите кои се однесуваат 
на: соработување со Министерство за 
информатичко општество и администрација 
во однос на сите прашања поврзани со 
Законот за државни службеници од областа 
на обуките; предлагање на мерки за 
обезбедување на оптимални услови за 
работа на вработените и нивно 
усовршување од аспект на примена на 
законските и подзаконските прописи од   
надлежност на општината; подготвување 
на годишната програма за обука на 
државните службеници и вработените во 
општинската администрација без статус на 
државни службеници; подготвување и 
обработување податоци во врска со 
човечките ресурси и обработување на 
документација за изработка на анализи и 
информации потребни за изработка на 
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годишни планови за обуки; анализа на 
потребите од обука на државните 
службеници, подготвување на годишна 
програма за обука, буџет за реализација на 
годишната програма за обука, курикулуми 
за избор на обучувачи, го координира и 
следи процесот на реализација на 
годишната програма за обука и евалуација 
на обуките од аспект на примена на 
стекнатите знаења од остварените обуки; 
подготвува полугодишен извештај за 
спроведени специјализирани обуки за 
државните службеници и го доставува до 
Министерство за информатичко општество 
и администрација во електронска и 
печатена форма; изработката на технички 
спецификации за избор на надворешни 
организации за подготвување програми за 
обука и нивно изведување за потребите на 
Комисијата за јавни набавки; подготвува 
договори за регулирање на меѓусебните 
права и обврски при стручно оспособување 
и усовршување на државниот службеник по 
потреба на органот; следење и примена на 
прописите од областа во која работи, 
соработува со другите државни службеници 
и помага во остварувањето на останатите 
надлежности од делокругот на 
одделението; и други работи што ке бидат 
утврдени во делокругот на надлежности  
согласно законите и   другите прописи.“ 
 

Член 9 
 

         Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”, а ќе се 
применува по добивањето на писмена 
согласност од Агенцијата за 
администрација. 
 
Бр. 07-6459/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на приоритет на Проект за уредување на 
патна инфраструктура во рурални подрачја 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување на приоритет на Проект за 
уредување на патна инфраструктура во 
рурални подрачја, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6460/2            Општина Струмица 
   16.07.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

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

298. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за утврдување на приоритет на Проект 
за уредување на патна инфраструктура 

во рурални подрачја 
 

Член 1  
 Се оваа Одлука се утврдува 
приоритет на Проект за изведба на „Анекс 
на Основен проект за пробивање на пат 
до водопади во с. Габрово“ во Општина 
Струмица 

  
Член 2 

 Со утврдениот приоритет на Проект 
ќе се аплицира на Јавниот оглас на 
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделието и руралниот развој за 
добивање средства за негова реализација  
  

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6460/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 
согласност за намена на инвестиција 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за намена на инвестиција, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
   Бр. 08-6461/2       Општина Струмица 
   16.07.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

................................................... 
 299. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за давање согласност за намена на 

инвестиција 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Советот на 
Општина  Струмица дава согласност за 
намена на инвестиција со цел реализација 
на Проектот за уредување на патна 
инфраструктура во рурални подрачја – 
Проект за изведба на „Анекс на Основен 
проект за пробивање на пат до водопади 
во с. Габрово“ во Општина Струмица. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6461/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање на 
користење на објект Спортска сала „Даме 
Груев“ Куклиш на ООУ „Даме Груев“ 

Куклиш 
 

Се објавува Одлука за давање на 
користење на објект Спортска сала „Даме 
Груев“ Куклиш на ООУ „Даме Груев“ 
Куклиш, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
     Бр. 08-6462/2       Општина Струмица 
     16.07.2013 год.       Градоначалник, 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 300. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за давање на користење на објект 
Спортска сала  „Даме Груев“ Куклиш на 

ООУ „Даме Груев“ Куклиш 
 

Член 1 
 

 На Основното општинско училиште 
„Даме Груев“ Куклиш му се дава на 
користење на неопределено време објект - 
Спортска сала „Даме Груев“ Куклиш, на КП 
бр. 4479/4 КО Куклиш, м.в Село, бр. на згр.: 
1, Нам. на згр. и други обј.: ДЗ, влез: 1, Кат: 
ПР, намена на посебен дел од зграда: ДП, 
внатрешна површина во м²: 1123, и КП бр. 
4479/4 КО Куклиш, м.в Село, бр. на згр.: 1, 
Нам. на згр. и други обј.: ДЗ, влез: 1, Кат: 
МК, намена на посебен дел од зграда: ТР, 
внатрешна површина во м²: 235 запишани 
во Имотен лист број: 100039 КО Куклиш, 
сопственост на општина Струмица. 
 

 



16 јули  2013  год.           Службен гласник на општина Струмица      бр. 17         стр. 

 

 

9

Член 2 
Примопредавањето на објектот од 

член 1 на оваа Одлука ќе го изврши со 
Комисија формирана од Градоначалникот 
на општина Струмица. 

Комисијата ја сочинуваат три члена, 
од кои еден од корисникот и два члена од 
сопственикот. 

 
Член 3 

 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 
ставот 1 од овој член. 

 
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6462/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за исправка на 
техничка грешка за Локална урбанистичка 
планска документација за  КП бр. 6609 КО 

Струмица 
 

Се објавува Одлуката за исправка 
на техничка грешка за Локална 
урбанистичка планска документација за КП 
бр. 6609 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
 Бр. 08-6463/2       Општина Струмица 
 16.07.2013 год.       Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 

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

 301. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за исправка на техничка грешка за 
Локална урбанистичка планска 
документација за  КП бр. 6609 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Во Локалната урбанистичка планска 
документација за КП бр. 6609 КО Струмица 
изработена од ДГПТУ „Стан Арт“ доо, 
Куманово со технички број 58-01/11, се 
врши исправка на техничка грешка. 
 

Член 2 
Во Локалната урбанистичка планска 

документација за КП бр. 6609 КО Струмица 
изработена од ДГПТУ „Стан Арт“ доо, 
Куманово со технички број 58-01/1, 
согласно Решението за одобрување на 
ЛУПД со број УП 16-23 од 21.01.2011 
година, донесено од општина Струмица, се 
бришат компатибилните класи на намени 
Б1 и Б2, наведени во текстуалниот и 
графичките прилози, при што како 
компатибилни класи на основната класа на 
намена ќе останат единствено класите на 
намена Г3 и Г4. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6463/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

за објавување на Одлуката за отстапување 
моторно возило на  JП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
отстапување моторно возило на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
    Бр. 08-6464/2        Општина Струмица 
    16.07.2013 год.        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................... 
 
 302. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
  

О д л у к а 
за отстапување моторно возило на  ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица 

 
Член 1 

 Моторното возило, марка 
MERCEDES-BENZ, тип 903, комерцијална 
ознака СПРИНТЕР 314, со број на шасијата 
WDB9030121P698012, година на 
производство 1999, сила на моторот во КВВ 
(КС) 105, работна зафатнина 2295 с. кубни, 
сопственост на општина Струмица, без 
надомест се отстапува во трајна 
сопственост на Јавното претпријатие за 
изградба, одржување и користење на јавни 
паркинг простори „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6464/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

   

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

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

определување и исплата на надоместокот 
за изборните трошоци на организаторите 
на изборната кампања на локалните избори 

во 2013 година во општина Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

определување и исплата на надоместокот 
за изборните трошоци на организаторите 
на изборната кампања на локалните избори 

во 2013 година во општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
   Бр. 08-6465/2        Општина Струмица 
   16.07.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

303. 
 Врз основа на член 86 од 
Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 
31/13 и 34/13) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 
 

О д л у к а 

за определување и исплата на 

надоместокот за изборните трошоци на 
организаторите на изборната кампања 

на локалните избори во 2013 година во 

општина Струмица 

 
Член 1 

 
 Со оваа Одлука се определува 
надоместокот за изборните трошоци кои 
треба да се исплатат на организаторите на 
изборната кампања на локалните избори во 
2013 година во општина Струмица, според 
усвоените гласови и тоа за: 
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 Р.б.   
Назив на партија-коалиција 

Добиени 
гласови  

надомет 
по глас  

Вкупно 

1. СДСМ и коалиција - Грaдоначалник 
19.122

 
15 286.830,оо

2. СДСМ и коалиција - Совет  
18.425

 
15 276.315,оо

3. ВМРО - ДПМНЕ  и коалиција - 
Грaдоначалник 17.003

 
15 255.045,оо

4. ВМРО - ДПМНЕ  и коалиција – Совет  
17.337

 
15 260.055,00

  
           Се вкупно: 

 

1.078.305.оо
 

Член 2 
Средствата   од член 1 под реден 

број 1 и 2  за СДСМ и коалиција – за избор 
на градоначалник и СДСМ и коалиција – за 
избор на членови на Совет, во вкупен износ 
од 563.205,оо денари да се исплатат  на 
жиро сметка 300000003565077 – 
Комерцијална банка, на  организаторот на 
изборната кампања – Коалиција локални 
избори – Изборна кампања  2013  
предводена од Социјалдемократски сојуз 
на Македонија – СДСМ, Нова 
социјалистичка партија - НСДП, ВМРО-
Народна партија – ВМРО НП, Политичка 
партија Достоинство, Партија за движење 
на турците во Македонија - ПДТ, Партија за 
целосна интеграција на ромите – ПЦЕР, 
Нова алтернатива – НА, Демократски сојуз 
на власите  во Македонија – ДСВМ, Партија 
на лонбодни демократи – ПСД, Санџачка 
лига –СЛ, Партија за европска иднина – 
ПЕИ,  и движење за национално единство 
на турците во Македонија – ДНЕТ. 

 
Член 3 

Средствата од член 1 под реден 
број 3 за ВМРО-ДПМНЕ и коалиција – за 
избор на градоначалник, во  износ од 
255.045,оо  денари да се исплатат на жиро 
сметка 210068504210164 –Тутунска банка, 
на организаторот на изборната кампања – 
Коалиција за локални избори – Изборна 
кампања  2013 за избор на градоначалник,  
предводена од ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО - 
Демократска Партија за Македонско 
Национално  Единство), Социјалистичка 
партија на Македонија, Демократска 
партија на Србите во Македонија, Сојуз на 
Ромите од Македонија, Партија на 
Правдата, Странка на демократска акција 
на Македонинја, Партија на Власите од 
Македонија, Партија на интеграција на 
Ромите, Работничко Земјоделка Партија на 

Република Македонија, Трајно Македонско 
Радикално Обединување, Нова Либерална 
партија, Партија на Обединети Демократи 
на Македонија, Татковинска Македонска 
Организација за Радикална Обнова – 
Вардар-Егеј-Пирин, Македонска Алијанса, 
Демократска Партија на Турците  на 
Македонија, ВМРО-ДП (ВМРО-Демократска 
Партија), Демократски Сојуз,  Демократска 
Обнова на Македонија, Обединети 
Демократски Сили на Ромите, Демократска 
Бошњачка Партија, предводена од ВМРО-
ДПМНЕ (ВМРО - Демократска Партија за 
Македонско Национално  Единство). 

 
Член 4 

Средствата од член 1 под реден 
број 4 за ВМРО-ДПМНЕ и коалиција – за 
избор на членови на Совет, во  износ од 
260.055,00,оо  денари да се исплатат на  
жиро сметка 210068503830118 –Тутунска 
банка на организаторот на изборната 
кампања – Коалиција за локални избори – 
Изборна кампања  2013  за избор на 
членови на Совет, предводена од ВМРО-
ДПМНЕ (ВМРО-демократска партија за 
македонско национално  единство), 
Социјалистичка партија на Македонија, 
Демократска партија на Србите во 
Македонија, Сојуз на Ромите од 
Македонија, Партија на Правдата, Странка 
на демократска акција на Македонинја, 
Партија на Власите од Македонија, Партија 
на интеграција на Ромите, Работничко 
Земјоделка Партија на Република 
Македонија, Трајно Македонско Радикално 
Обединување, Нова Либерална партија, 
Партија на Обединети Демократи на 
Македонија, Татковинска Македонска 
Организација за Радикална Обнова – 
Вардар-Егеј-Пирин, Македонска Алијанса, 
Демократска Партија на Турците  на 
Македонија, ВМРО-ДП (ВМРО-Демократска 
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Партија), Демократски Сојуз, Обединети 
Демократски Сили на Ромите, Демократска 
Бошњачка Партија, предводена од ВМРО-
ДПМНЕ (ВМРО - Демократска Партија за 
Македонско Национално  Единство). 

 
Член 5 

 
 Надоместокот од член 1 на оваа 
Одлука ќе се исплати од Буџетот на 
општина Струмица во согласност со 
Изборниот законик. 
 

Член 6 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во “Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-6465/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

определување висината на надоместокот и 
начинот на исплата на изборните органи 
ангажирани при Локалните избори -  2013, 
на подрачјето на Општинска изборна 

комисија - Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
определување висината на надоместокот и 
начинот на исплата на изборните органи 
ангажирани при Локалните избори -  2013, 
на подрачјето на Општинска изборна 
комисија - Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6466/2            Општина Струмица 
   16.07.2013 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 304. 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), член 19 став 2 од 
Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 
31/13 и 34/13) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за определување висината на надо-
местокот и начинот на исплата на 
изборните органи ангажирани при 

Локалните избори -  2013, на подрачјето 
на Општинска изборна комисија - 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Надоместокот за извршената 
работа во изборниот процес за локалните 
избори – 2013 година на подрачјето на ОИК 
Струмица, се определува согласно 
Правилникот за надомест на членовите на 
Општинските изборни комисии, Изборната 
комисија на град Скопје и избирачките 
одбори за спроведување на Локалните 
избори 2013 година за избор на членови на 
советите на општините, советот на градот 
Скопје  и за избор на градоначалници на 
општините и градоначалник на град Скопје, 
донесен од Државната изборна комисија на 
Република Македонија број 02-1642/1 од 
29.04.2013 година, и Упатството за начин 
на реализација на средствата од локалните 
избори за исплата на надоместоци на 
членовите на општинските изборни 
комисии, изборната комисија на град Скопје  
и избирачките одбори оределени во 
Правилникот на ДИК, бр. 02-1796/1 од 
23.05.2013 година.  

 
Член 2 

 
 Согласно член 3  од Правилникот  
на подрачјето на ОИК Струмица,  право на 
надоместок за извршена работа во 
подготовката и спроведувањето на  
Локалните избори - 2013 година имаат: 
- Претседателот, заменик претсе-

дателот, членовите, замениците 
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членови, секретарот и заменик-
секретарот на Општинската изборна 
комисија –Струмица 

- Претседателите, замениците-претсе-
датели, членовите и замениците-

членови на 77 избирачки одбори  од 
подрачјето на ОИК Струмица. 

 

 
 

Член 3 
Согласно член 9 и член 12  од Правилникот, за ангажманот  од 07.01 до 12.04.2013 

година, на членовите на Општинската изборна комисија – Струмица,  се определува следниот 
надоместок: 

 
 
Ред 
бр.  

 
Функција 

Бр. На 
ангажирани  

лица 

Износ на 
надомест   за 
едно лица 

 
 

Вкупно 

1. Претседател на ОИК 1 50.000 50.000 

2. Заменик-претсед.на ОИК 1 45.000 45.000 

3.  Секретар на ОИК 1 45.000 45.000 

4.  Член на ОИК 4 40.000 160.000 

5.  Заменик член на ОИК 3 20.000 60.000 

6.  Заменик секретар на ОИК 1 22.500 22.500 

 Вкупно:    382.500 

 
Член 4 

Согласно член 13 и 14 од Правилникот, на претседателите, заменик - претседателите, 
членовите и заменик - членовите на избирачките одбори на подрачјето на ОИК  – Струмица,  
се определува  надоместок и тоа: 

1. На три избирачки одбори и тоа: 1832, 1833 и 1834, за спроведување на гласањето на 
24 март 2013 година им се определува надомест: 

 
 

Функција 
Број на 

ангажирани 
лица за еден 

ИО 

Надомес за 
едно 

ангажирано 
лице 

Вкупен 
број на 

ангажирани 
лица 

Вкупен 
износ 

Претседател 1 3000 3 9.000 
Заменик претседател 1 2500 3 7.500 
Член 4 2000 12 24.000 
Заменик член  4 1700 12 20.400 

Вкупно:   60.900 

 
2. На 70 избирачките одбори и тоа: 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 

1721, 1722,1723, 1724, 1825, 1726, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 
1740, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756,  
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 
1773, 1793, 1827,1828,1829, 1830, 1831, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841,   кои на 23 
март 2013 година спроведоа гласање на болни и немоќни лица и  ден 24 март 2013 година, 
спроведоа гласање на избирачките места, се определува надомест: 

 
 

Функција 
Број на 

ангажирани 
лица за 
еден ИО 

Надомест за 
гласање 
болни и 

немоќни  на 
23 март за 
едно лице  

Надомес 
за за 

гласање 
на 24 
март за 
едно лице 

 
Вкупно за 
едно лице 

Вкупен 
број на 

ангажирани 
лица 

Вкупен 
износ 

Претседател 1 1500 3000 4500 70 315.000
Заменик ретседател 1 1250 2500 3750 70 262.500
Член 4 1000 2000 3000 280 840.000
Заменик член  4 850 1700 2550 280 714.000

Вкупно:      2.131.500
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3. На три избирачки одбори и тоа: 1727, 1730 и 1734, во кои на 23 март спроведоа 

гласање на болни и немоќни лица, на 24 март 2013 година, спроведоа гласањето на 
избирачките места, на 06 април спроведоа повторување на гласањето за болни и немоќни 
лица и на 07 април 2013 година, спроведоа повторување на гласањето на избирачките места,  
се определува надомест: 

 
 

Функција 
Број на 
анг. 

лица за 
еден ИО 

 
За  23 
март  

 
За 24 
март 

 
06 

април 

 
За 07 
април 

 
Вкупно 
за 
едно 
лице 

Вкупен 
број на 
ангажира
ни лица 

Вкупен 
износ 

Претседател 1 1500 3000 1500 1500 7500 3 22.500
Заменик 
претседател 

1 1250 2500 1250 1250 6250 3 18.750

Член 4 1000 2000 1000 1000 5000 12 60.000
Заменик член  4 850 1700 850 850 4250 12 51.000

Вкупно:        152.250

 
4. На  членовите и заменици-членовите на избирачките места 1727, 1730 и 1734 

разрешени со решенија на ОИК Струмица  од  04 и 05 април 2013 година, им се исплатува 
делот што следува за гласањето на болни и немоќни лица од 23 март и за гласањето на 24 
март 2013 година, а на именуваните лица  на нивно место, делот од надоместокот што следува 
за  повторување на гласањето болни  и немоќни лица  на 06 април и за спроведувањето  на 
повторувањето на гласањето на 07 април 2013 година.  

 
5. На  избирачкиот одбор 1741,  кој на 23 март спроведе гласање во затвор и гласање 

на болни и немоќни лица, на 24 март 2013 година  гласање на избирачкото место 1741 и на 06 
април 2013 година, повторно  гласање во затвор -Струмица,  се определува надомест: 

 
 

Функција 
Број 
на анг. 
лица 
за 
еден 
ИО 

 
За  23 
март -
болни 

 
За 23 
март 
затвор 

 
24 
март 
ИМ 

 
За 06 
април 
затво
р 

 
Вкупно 
за едно 
лице 

Вкупе
н број 
на 

ангаж
ирани 
лица 

Вкупен 
износ 

Претседател 1 1500 1500 3000 1500 7500 1 7.500
Заменик 
претседател 

1 1250 1250 2500 1250 6250 1 6.250

Член 4 1000 1000 2000 1000 5000 4 20.000
Заменик 
член  

4 850 850 1700 850 4250 4 17.000

Вкупно:        50.750

 
 
 
Рекапитулар:  
 

Рб.  Износ денари 

1. Надомест на  ОИК Струмица 382.500

2.  Надомест на ИО на подрачјето на ОИК Струмица 2.395.400

  
Вкупно: 2.777.900
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Член 5 

Надометстокот на Општинската 
изборна комисија Струмица  во износ од 
382.500,00 денари и на избирачките  
одбори во износ од 2.395.400 денари,   или 
вкупно 2.777.900 денари, се исплаќаат 
поединечно на секој член на изборниот 
орган, според ангажираноста во 
Избирачкиот одбор  утврдена со   член 3 и 
член  4 точка 1, 2, 3 и 4 од оваа Одлука на  
поединечно доставена  трансакциска 
сметка, во согласност со оваа Одлука, 
Правилникот,  Упатството  на Државната 
изборна комисија и позитивните законски 
прописи.  
 

Член 6 
Средствата за исплата на 

надоместокот се обезбедуваат од Буџетот 
на општина Струмица и се трансферираат 
на посебна наменска сметка, отворена во 
рамките на трезорската сметка  за 
спроведување на локалните избори во 2013 
година, односно на посебна сметка во 
разделот на општината и со нив располага 
ОИК Струмица, во согласност со оваа 
Одлука.  

Член 7 
 Се задолжува Општинската изборна 
комисија – Струмица, да обезбеди 
поединечни трансакциони сметки на сите 
ангажирани учесници  во подготовката и 
спроведувањето на локалните избори - 
2013 година и  поединечно во соработка со 
Одделението за буџет и сметководство  
при Општина Струмица, да им ги 
трансферира определените средства 
согласно  оваа Одлука, Правилникот и  
Упатството  на Државната изборна 
комисија, на начин пропишан за 
трезорското работење.  
 

Член 8 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6466/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

8003 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 8003 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
    Бр. 08-6467/2         Општина Струмица 
   16.07.2013 год.         Градоначалник, 
    С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

................................ 
 305. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен= 
тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 8003 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
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документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: помошен објект, со 
намена ПО, кој се наоѓа на КП бр. 8003 КО 
Струмица, во сопственост на Коце 
Ристовски од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 8003 КО 
Струмица, согласно Просторниот план на 
град Струмица се наоѓа во зона шуми, 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. 07-6467/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

5817/1 КО Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 5817/1 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 

 
   Бр. 08-6468/2        Општина Струмица 
   16.07.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

 306. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 

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

тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 5817/1 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. 5817/1 КО Струмица, во 
сопственост на Папсани Мачуков од 
Струмица. 
  Објектот на КП бр. 5817/1 КО 
Струмица, согласно ДУП за стар блок 
бр.22, зафаќа дел од ново предвидена 
градежна парцела. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6468/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

556 КО Сачево 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 556 КО Сачево, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
  
  Бр.08-6469/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................ 
 
 307. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-

тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 556 КО 

Сачево 
 

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. 556 КО Сачево, во 
сопственост на Роберт Стојков од с. 
Сачево. 
  Објектот на КП бр. 556 КО Сачево, 
согласно УПС на с. Сачево, се наоѓа во 
зона со намена администрација – 
амбуланта, пошта, 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.07-6469/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

1098 КО Баница 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 1098 КО Баница, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 

 
  Бр. 08-6470/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 308. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 
 



Стр.                  бр. 17          Службен гласник на општина Струмица       16 јули  2013  год. 18 

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

тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 1098 КО 

Баница 
 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Баница – 3 
столбна, кој се наоѓа на КП бр. 1098 КО 
Баница. 
  Објектот на КП бр. 1098 КО Баница, 
согласно УПС на с. Баница, се наоѓа во 
зона со намена постојни магацини и 
преработка на земјоделски култури. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6470/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

4077 КО Костурино 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 4077 КО Костурино, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 

 
   Бр. 08-6471/2        Општина Струмица 
   16.07.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 
309. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

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

4077 КО Костурино 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Костурино 
2 – лим. блинд.,  кој се наоѓа на КП бр. 4077 
КО Костурино. 
  Објектот на КП бр. 4077 КО 
Костурино, согласно УПС на с. Костурино, 
се наоѓа во градежниот опфат на с. 
Костурино. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6471/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

4003 КО Куклиш 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 4003 КО Куклиш, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 

 
   Бр. 08-6472/2        Општина Струмица 
   16.07.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 310. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-

тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 4003 КО 

Куклиш 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Куклиш 5 – 
ѕидана,  кој се наоѓа на КП бр. 4003 КО 
Куклиш. 
  Објектот на КП бр. 4003 КО Куклиш, 
согласно УПС на с. Куклиш, се наоѓа во 
зона со намена предвидено индивидуално 
домување. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6472/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

6488 и 8019 КО Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 6488 и 8019 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
  Бр. 08-6473/2       Општина Струмица 
  16.07.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

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

 311. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-

тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 6488 и 8019 

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. 6488 и со еден мал дел на 
КП бр. 8019 КО Струмица, во сопственост 
на Коста Каратанов од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 6488 и 8019 КО 
Струмица, согласно ГУП на град Струмица, 
се наоѓа во заштитниот појас на зона за 
стопанство. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6473/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

492/1 КО Струмица 
 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 492/1 КО Струмица, 

донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 

 
   Бр. 08-6474/2           Општина Струмица 
   16.07.2013 год.          Градоначалник, 
    С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................. 
 312. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 

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

тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 492/1 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. 492/1 КО Струмица, во 
сопственост на Димитар Витанов од 
Струмица. 
  Објектот на КП бр. 492/1 КО 
Струмица, согласно ГУП на град Струмица, 
се наоѓа во зона јавни објекти. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6474/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

намената на градежно земјиште и за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр. 5352 КО Куклиш 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште и за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
5352 КО Куклиш, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
   Бр. 08-6475/2        Општина Струмица 
   16.07.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев  с.р. 

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

 313. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-

тација за усогласување  на намената на 
градежно земјиште и за промена на 

трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5352 КО 

Куклиш 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: ТС 10/0.4 кв Куклиш 1 - 

ѕидана, кој се наоѓа на КП бр. 5352 КО 
Куклиш. 
  Објектот на КП бр. 5352 КО Куклиш, 
согласно УПС на с. Куклиш, се наоѓа во 
зона со намена болница. 

 
Член 2 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен статус на бесправен 
објект: ТС 10/0.4 кв Куклиш 1 - ѕидана, кој 
се наоѓа на КП бр. 5352 КО Куклиш. 

Објектот на КП бр. 5352 КО Куклиш, 
според УПС на с. Куклиш, се наоѓа на 
предвидена сообраќајна инфраструктура. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6475/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 2282 КО Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2282 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
  Бр. 08-6476/2         Општина Струмица 
 16.07.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

 ................................ 
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Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

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

сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
2282 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. 2282 КО Струмица, во сопственост на 
Марија Петрова од Струмица. 
 Објектот на КП бр. 2282 КО 
Струмица, согласно ДУП на град Струмица 
за блок бр. 21, навлегува во трасата на 
предвидена сообраќајна инфраструктура. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6476/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 6642/1 КО Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
  Бр. 08-6477/2           Општина Струмица 
  16.07.2013 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

.................................... 
315. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

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

сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
6642/1 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: Станбена куќа, со намена А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 6642/1 КО Струмица, во 
сопственост на Марјан Босиланов од 
Струмица. 
 Објектот на КП бр. 6642/1 КО 
Струмица, според ГУП на град Струмица, 
се наоѓа во зона на станбени куќи, но 
навлегува во трасата на предвидена 
сообраќајна инфраструктура. 
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6477/1    Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр.  2537/1, 2537/3 и 2456/1 КО 

Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 
2456/1 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 

 
   Бр. 08-6478/2       Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
316. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

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

сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
2537/1, 2537/3 и 2456/1 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: Станбена куќа доградби (згради бр. 
2, 3 и 4)  кој се наоѓа на КП бр. 2537/1, 
2537/3 и 2456/1 КО Струмица, во 
сопственост на Панде Василев од 
Струмица. 
 Објектот на КП бр. 2537/1, 2537/3 и 
2456/1 КО Струмица, согласно ДУП на град 
Струмица, се наоѓа во зона на станбени 
куќи, но дел од доградбите се навлезени во 
појасот на предвидена улица – џеб на 
„Крушевска Република“. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6478/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3545 КО Банско 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
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инфраструктура на КП бр. 3545 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 

 
   Бр. 08-6479/2           Општина Струмица 
   16.07.2013 год.            Градоначалник, 
   С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

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

 317. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 

3545 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: ТС 10/0.4 кв Банско 2 – лим. блинд.,  
кој се наоѓа на КП бр. 3545 КО Банско. 
  Објектот на КП бр. 3545 КО Банско, 
согласно УПС на с. Банско, се наоѓа во 
градежниот опфат на с. Банско, но 
навлегува во предвидена сообраќајна 
инфраструктура. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6479/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.  Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 119/1 КО Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 119/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
  Бр. 08-6480/2        Општина Струмица 
  16.07.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

........................... 
 318. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

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

сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
119/1 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 
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објект: Деловен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 119/1 КО Струмица, во сопственост на 
Стојан Костадински од Струмица. 
 Објектот на КП бр. 119/1 КО 
Струмица, согласно ДУП за стар блок 20, се 
наоѓа во зона со намена домување во 
станбени куќи, но навлегува во трасата на 
предвидена сообраќајна инфраструктура. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6480/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3350/2 КО Банско 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3350/2 КО 
Банско, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
 
   Бр. 08-6481/2        Општина Струмица 
   16.07.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
 

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

 319. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 

3350/2 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: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 
3350/2 КО Банско, во сопственост на Петре 
Пандев од с. Банско. 
 Објектот на КП бр. 3350/2 КО 
Банско, согласно УДНМ за с. Банско, 
зафаќа дел од сообраќајната 
инфраструктура. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6481/1    Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 4471 КО Муртино 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4471 КО 
Муртино, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
  Бр. 08-6482/2            Општина Струмица 
  16.07.2013 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

................................. 
 320. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 

4471 КО Муртино 
 

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 наоѓа на КП бр. 4471 КО Муртино, во 
сопственост на Мирчо Тушев од с. Муртино. 
 Објектот на КП бр. 4471 КО 
Муртино, согласно ГУП на с. Муртино, се 
наоѓа во зона со намена домување во 
станбени куќи, но зафаќа дел од 
сообраќајната инфраструктура. 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6482/1    Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 1914 и 2494 КО Добрејци 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 1914 и 2494 КО 
Добрејци, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
  Бр. 08-6483/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 321. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
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О д л у к а 

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

сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
1914 и 2494 КО Добрејци 

 
 

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. 
1914 и 2494 КО Добрејци, во сопственост 
на Роберт Стојков од с. Добрејци. 
 Објектот на КП бр. 1914 и 2494 КО 
Добрејци, според УДНМ на с. Добрејци, се 
наоѓа во зона на станбени куќи, но со мал 
дел навлегува во проектирана сообраќајна 
инфраструктура. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6483/1  Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3381/27 КО Банско 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3381/27 КО 

Банско, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
   Бр.08-6484/2       Општина Струмица 
  16.07.2013 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 322. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 

3381/27 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: Станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 
3381/27 КО Банско, во сопственост на Мите 
Николовски од с. Банско. 
 Објектот на КП бр. 3381/27 КО 
Банско, според УДНМ за с. Банско, се наоѓа 
на предвидена сообраќајна 
инфраструктура. 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6484/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 1945 КО Добрејци 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 1945 КО 
Добрејци, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 

 
  Бр.08-6485/2       Општина Струмица 
  16.07.2013 год.     Градоначалник, 
 С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р. 

............................... 
 323. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 

1945 КО Добрејци 
 

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. 

1945 КО Добрејци, во сопственост на Васе 
Николов од с. Добрејци. 
 Објектот на КП бр. 1945 КО 
Добрејци, според УДНМ за с. Добрејци, се 
наоѓа на предвидена сообраќајна 
инфраструктура. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6485/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

планскиот опфат за КП бр. 4568 КО 
Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
4568 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6486/2        Општина Струмица 
  16.07.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

................................ 
 324. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на  планскиот 
опфат за КП бр. 4568 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа со 
намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 4568 КО 
Струмица, во сопственост на Бранко 
Танчев од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 4568 КО 
Струмица, согласно ДУП за блок бр. 19, се 
наоѓа вон градежниот опфат.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6486/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 414 и 1610/1 КО 

Водоча 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
414 и 1610/1 КО Водоча, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6487/2      Општина Струмица 
  16.07.2013 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот 
опфат за КП бр. 414 и 1610/1 КО Водоча 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти: Викенд куќа (зграда 
бр. 1) со намена А4 и помошен објект 
(зграда бр. 2), кои се наоѓаат на КП бр. 414 
и 1610/1 КО Водоча, во сопственост на 
Миле Варизелев од Струмица. 
  Објектите на КП бр. 414 и 1610/1 КО 
Водоча се наоѓаат вон градежниот опфат 
на с. Водоча, на земјиште во сопственост 
на Миле Варизелев (КП бр. 414) и 
сопственост на Република Македонија (КП 
бр. 1610/1).  
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6487/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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



Стр.                  бр. 17          Службен гласник на општина Струмица       16 јули  2013  год. 30 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1550 КО Дабиле 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
1550 КО Дабиле, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
 Бр. 08-6488/2         Општина Струмица 
 16.07.2013 год.         Градоначалник, 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

............................. 
 326. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска 

документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1550 КО 

Дабиле 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти: Станбена куќа со 
намена А1 (зграда бр. 1) и помошен објект 
(зграда бр. 2), кои се наоѓаат на КП бр. 
1550 КО Дабиле, во сопственост на Тома 
Пецанов од с. Дабиле. 
  Објектите на КП бр. 1550 КО 
Дабиле, согласно УДНМ за с. Дабиле, се 
наоѓаат вон градежниот опфат.  
 
 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6488/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1168/2 КО 

Градско Балдовци 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
1168/2 КО Градско Балдовци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6489/2     Општина Струмица 
   16.07.2013 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

327. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1168/2 КО 

Градско Балдовци 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 1168/2 КО Градско 
Балдовци, во сопственост на Андон Поп 
Чотров од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 1168/2 КО 
Градско Балдовци, се наоѓа во зона на 
повеќе станбени куќи, надвор од 
градежниот опфат.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-6489/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 7907 и 7908 КО 

Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
7907 и 7908 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
Бр. 08-6490/2       Општина Струмица 
16.07.2013 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 328. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на  планскиот 

опфат за КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Викенд куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 7907 и 7908 КО Струмица, 
во сопственост на Катерина Панделишева 
од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 7907 и 7908 КО 
Струмица, согласно ГУП за град Струмица, 
се наоѓа вон градежниот опфат.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6490/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
1  КО Белотино, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6491/2       Општина Струмица 
  16.07.2013 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

............................ 
 329. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1  КО 

Белотино 
 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 1 КО Белотино, во 
сопственост на Филип Андонов од с. 
Белотино. 
  Објектот на КП бр. 1 КО Белотино, 
согласно Општ акт за с. Белотино, се наоѓа 
вон градежниот опфат.  
  
 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6491/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 920  КО Градско 

Балдовци 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
920  КО Градско Балдовци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
 
  Бр. 08-6492/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 330. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
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О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на  планскиот 
опфат за КП бр. 920  КО Градско 

Балдовци 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа и 
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 920 
КО Градско Балдовци, во сопственост на 
Љупчо Иванов од с. Градско Балдовци. 
  Објектот на КП бр. 920 КО Градско 
Балдовци, се наоѓа вон градежниот опфат 
на с. Градско Балдовци. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6492/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 750  КО Банско 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
750  КО Банско, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6493/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 331. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на  планскиот 

опфат за КП бр. 750  КО Банско 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 750 КО Банско, во 
сопственост на Јусуф Рушидов од с. 
Банско. 
  Објектот на КП бр. 750 КО Банско, 
според УДНМ на с. Банско, се наоѓа вон 
градежниот опфат на с. Банско. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6493/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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



Стр.                  бр. 17          Службен гласник на општина Струмица       16 јули  2013  год. 34 

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

планскиот опфат за КП бр. 1152  КО 
Градско Балдовци 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
1152  КО Градско Балдовци, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
  Бр.08-6494/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 332. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1152  КО 

Градско Балдовци 
 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 1152 КО Градско Балдовци, 
во сопственост на Роза Стојчева од с. 
Градско Балдовци. 
  Објектот на КП бр. 1152 КО Градско 
Балдовци, се наоѓа надвор од градежниот 
опфат на с. Градско Балдовци. 

 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6494/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 1080  КО Банско 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
1080  КО Банско, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6495/2     Општина Струмица 
  16.07.2013 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 333. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
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О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на  планскиот 
опфат за КП бр. 1080  КО Банско 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 1080 КО Банско, во 
сопственост на Шукри Ајдинов од с. Банско. 
  Објектот на КП бр. 1080 КО Банско, 
согласно УДНМ за с. Банско, се наоѓа 
надвор од градежниот опфат. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6495/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

планскиот опфат за КП бр. 7908  КО 
Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
7908  КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6496/2      Општина Струмица 
  16.07.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 334. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 7908  КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 7908 КО Струмица, во 
сопственост на Љуба Божиновска од 
Струмица. 
  Објектот на КП бр. 7908 КО 
Струмица, се наоѓа надвор од градежниот 
опфат на град Струмица. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6496/1  Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 



Стр.                  бр. 17          Службен гласник на општина Струмица       16 јули  2013  год. 36 

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

4659, 7898/1 и 7899 КО Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат и за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6497/2      Општина Струмица 
  16.07.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 335. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на  планскиот 

опфат и за усогласување на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 4659, 7898/1 

и 7899 КО Струмица 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: Станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО 
Струмица, во сопственост на Зоран 
Иљачев од Струмица. 
 
 
 

 
 Објектот на КП бр. 4659, 7898/1 и 
7899 КО Струмица, според ГУП на град 
Струмица, се наоѓа во зона за зеленило. 

 
Член 2 

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект: Станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 4659, 7898/1 и 7899 КО 
Струмица, во сопственост на Зоран 
Иљачев од Струмица. 
  Објектот на КП бр. 4659, 7898/1 и 
7899 КО Струмица, според ГУП на град 
Струмица, се наоѓа во зона за зеленило. 
  

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6497/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
 

за објавување на Одлуката за отстапување 
на дел од КП бр. 3157/1 КО Банско 

 
Се објавува Одлуката за 

отстапување на дел од КП бр. 3157/1 КО 
Банско, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
 
  Бр. 08-6498/2        Општина Струмица 
  16.07.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................ 
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336. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
О д л у к а 

за отстапување на дел од КП бр. 3157/1 
КО Банско 

 
Член 1 

 
 Се отстапува, без надомест, во 
трајна сопственост, на ЕВН Македонија, АД 
Скопје, дел од КП бр. 3157/1 КО Банско, 
заведена во ИЛ 1824, сопственост на 
општина Струмица. 
 Отстапениот дел е со вкупна 
површина од 9 м² и е наменет за изградба 
на нова трафостаница – ТС 10(20)/0,4 кВ за 
потребите на населено место Банско, во 
мера и граници опишани во „Геодетски 
елаборат за геодетски работи за посебни 
намени за физичка делба“ бр. 03-227/3 од 
05.06.2013, изработен од Трговското 
друштво за геодетски работи „Гео-Премер“ 
доо, Струмица. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6498/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
 
 
 
 

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

на овластен претставник на општина 
Струмица кој ќе ги врши работите од 

надлежност на Собранието на акционери 
на Друштвото за спортски дејности 

КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД, 
Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

овластување на овластен претставник на 
општина Струмица кој ќе ги врши работите 
од надлежност на Собранието на 
акционери на Друштвото за спортски 
дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА 
АД, Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6499/2        Општина Струмица 
   16.07.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

............................... 
337. 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

О д л у к а 
за овластување на овластен 

претставник на општина Струмица кој ќе 
ги врши работите од надлежност на 

Собранието на акционери на Друштвото 
за спортски дејности КОШАРКАРСКИ 
КЛУБ СТРУМИЦА АД, Струмица 

 
Член 1 

Општина Струмица, како основач на 
Друштвото за спортски дејности 
КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД, 
Струмица, работите од надлежност на 
Собранието на Акционерското друштво ги 
врши преку овластен претставник.  

 
Член 2 

За овластен преставник кој ќе ги 
врши работите од надлежност на 
Собранието на Акционерското друштво се 
именува Марјан Даскаловски – претседател 
на Советот на општина Струмица. 
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Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
Бр. 07-6499/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко - 
планска документација за проширување на  
планскиот опфат за КП бр. 6408  и 6402/ 2 

КО Струмица 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
6408  и 6402/ 2 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6500/2        Општина Струмица 
  16.07.2013 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

338. 
 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на  урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на  планскиот 
опфат за КП бр. 6408  и 6402/ 2 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект:  Деловен објект  
(зграда  бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6),  изграден на КП 
бр. 6408 и КП бр. 6402/2 КО Струмица, 
сопственост на Државниот универзитет  
„Гоце Делчев“ Штип. 
 Бесправниот на КП бр. 6408 и КП 
бр. 6402/2 КО Струмица, согласно ГУП на 
град Струмица се наоѓа надвор од 
градежниот опфат. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувaњето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6500/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица 
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6501/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

......................... 
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339. 
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 и 6/12) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување на 
членови во Управниот одбор на ЈПКД 

„Комуналец“ Струмица 
 

1. Од должноста членови во 
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица, поради истек на мандат, се 
разрешуваат: Кире Кончалиев, Дивна 
Стојанова, Јанко Шилинов, Ристо Годев, 
Митко Коцев, Александра Ангелова, Бранко 
Георгиев, Стојан Ефтимов и Славица 
Карамитрова.  
 

2. За членови во Управниот одбор на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именуваат: 
 - Бранко Божинкочев 
 - Љупка Цикарска 
 - Ристо Пецев 
 - Митко Коцев 
 - Благој Митров 
 - Ристо Ангелов 
 - Ристо Бонев 
 - Зоран Костадинов 
 - Томе Лазаров 
 
 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр.07-6501/1   Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
 

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

разрешување и именување на членови на 
Надзорниот одбор за контрола на 

материјално – финансиското работење на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

 
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови на 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
Бр. 08-6502/2         Општина Струмица 
16.07.2013 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

340. 
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 и 6/12) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 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 ЈПКД 

„Комуналец“ Струмица 
 
 1. Од должноста членови на 
Надзорниот Одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, поради истек 
на мандат, се разрешуваат: Кире Партенов, 
Блаже Стојанов, Стојан Димов, Драги 
Гошев и Миле Тасев.  
 

2. За членови на Надзорниот одбор 
за контрола на материјално – 
финансиското работење на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица, се именуваат: 
  
 - Миле Тасев 
 - Драги Гошев 
 - Митко Бујуклиев 
 - Лазо Георгиев 
 - Невена Стојанова 
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 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
 Бр.07-6502/1  Совет на општина Струмица 
 15.07.2013 год.      Претседател, 
 С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

разрешување и именување претставник на 
општина Струмица во Училишниот одбор 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица 

 
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставник на 
општина Струмица во Училишниот одбор 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
 
   Бр. 08-6503/2         Општина Струмица 
   16.07.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 
 

341. 
Врз основа на член 124 од Законот 

за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

 
 
 
 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување 

претставник на општина Струмица во 
Училишниот одбор на ООУ „Видое 

Подгорец“ Струмица 
 
 1. Се разрешува претставникот на 
општина Струмица во Училишниот одбор 
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица: 
 - Митко Коцев;  
 2. За претставник на општина 
Струмица во Училишниот одбор на ООУ 
„Видое Подгорец“ Струмица, до 
преостанатиот дел од мандатот, се 
именува: 
 - Ирена Атанасова; 
    3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр.07-6503/1   Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

разрешување и именување членови во 
Советот за јавно здравје 

 
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување членови во 
Советот за јавно здравје, донесено на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6504/2       Општина Струмица 
  16.07.2013 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

................................. 
342. 
Врз основа на член 18 од Законот 

за јавно здравје („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 22/10 и 136/11), 
член 2 од Одлуката за формирање Совет 
за јавно здравје („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 7/11) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
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седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

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

во Советот за јавно здравје 
 

1. Од Советот за јавно здравје за 
подрачјето на општина Струмица, се 
разрешуваат членовите: Неша Лазаревска, 
Коста Јаневски, Методи Витанов, Тони 
Милушев и Ѓорги Пециров. 

2. Во Советот за јавно здравје за 
подрачјето на општина Струмица, се 
именуваат следните членови: 
    - Љубинка Вета; 
 - Катерина Кузмановска; 
 - Тинка Стојанова; 
 - Тони Милушев; и  
 - Силвана Петкоска. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
  
Бр.07-6504/1   Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски  с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за утврдување 
Нацрт ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, 
Урбана единица 2 согласно ГУП) во 

Струмица,  општина Струмица 2013-2018  
 

 Се објавува Заклучокот за 
утврдување Нацрт ДУП на дел од блок 22, 
(Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) 
во Струмица, општина Струмица 2013-
2018, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
  Бр.08-6505/2        Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
 343. 
 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 и 55/13) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за утврдување Нацрт ДУП на дел од 
блок 22,  (Блок 13, Урбана единица 2 
согласно ГУП) во Струмица,  општина 

Струмица 2013-2018  
 

1. Се утврдува Нацрт ДУП на дел 
од блок 22, (Блок 13, Урбана единица 2 
согласно ГУП) во Струмица, општина 
Струмица 2013-2018. 

2. Со овој Урбанистички план се 
опфаќа простор со површина од 3,35 ха. 
Просторот на планскиот опфат на Нацрт 
ДУП на дел од блок 22, (Блок 13, Урбана 
единица 2 согласно ГУП) во Струмица,  
граничи: 

 
- Од источна страна со ул. „Младинска“; 
- Од север со ул.„Димитар Цветинов“, 
- Од запад со ул.„Киро Абрашев“ и 
- Од југ со ул.„Ѓорѓи Василев“. 
 

3.  Нацрт ДУП на дел од блок 22, 
(Блок 13, Урбана единица 2 согласно ГУП) 
во Струмица е изработен од Друштвото за 
градежништво, проектирање, трговија и 
услуги „Стан Арт“ дооел - Куманово со техн. 
број 12.01-04/12 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. 

 
4. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.07-6505/1   Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

на Извештајот за работата на ОИК 
Струмица за реализација на Локалните 

избори 2013 година, за периодот 07 јануари 
до 12 април 2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување  на Извештајот за работата на 
ОИК Струмица за реализација на 
Локалните избори 2013 година, за периодот 
07 јануари до 12 април 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
  Бр. 08-6506/2        Општина Струмица 
  16.07.2013 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 344. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување  на Извештајот за 
работата на ОИК Струмица за 

реализација на Локалните избори 2013 
година, за периодот 07 јануари до 12 

април 2013 година 
 
1. Се усвојува  Извештајот за 

работата на ОИК Струмица за реализација 
на Локалните избори 2013 година, за 
периодот 07 јануари до 12 април 2013 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-6506/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

на Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина 

Струмица за 2012 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина 
Струмица за 2012 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6507/2           Општина Струмица 
  16.07.2013 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................... 
 345. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за уреду-

вање на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Струмица за 2012 

година 
 
1. Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Струмица за 2012 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-6507/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

на Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на јавното 
осветлување за подрачјето на општина 

Струмица за 2012 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување на јавното 
осветлување за подрачјето на општина 
Струмица за 2012 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
    Бр.08-6508/2       Општина Струмица 
   16.07.2013 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

........................... 
 346. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за одржу-

вање на јавното осветлување за подрач-
јето на општина Струмица за 2012 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за одржување 
на јавното осветлување за подрачјето на 
општина Струмица за 2012 година. 

 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-6508/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6509/2         Општина Струмица 
   16.07.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................... 
 347. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 
6 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 и 6/12) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица за 2012 година 
 
1. Се дава согласност на 

Извештајот за работата на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2012 година, 
усвоен од Управниот одбор на ова 
претпријатие со Одлука бр. 02-2323/2 од 
26.04.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-6509/1    Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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



Стр.                  бр. 17          Службен гласник на општина Струмица       16 јули  2013  год. 44 

 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 давање 
согласност на Годишната сметка со 

финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за 2012 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишната сметка со 
финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за 2012 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6510/2        Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 348. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 
6 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 и 6/12) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Годишната 
сметка со финансов извештај на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2012 година 

 
1. Се дава согласност на 

Годишната сметка со финансов извештај на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 
година, усвоена од Управниот одбор на ова 
претпријатие со Одлука бр. 02-1202/2 од 
27.02.2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.07-6510/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот  01.01.2013 до 31.03.2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01.2013 до 31.03.2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
   Бр. 08-6511/2       Општина Струмица 
   16.07.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

………….…….. 
 349. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 
6 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 и 6/12) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 

работата на ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица за периодот  

01.01.2013 до 31.03.2013 година 
 
1. Се дава согласност на 

Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот 01.01.2013 до 31.03.2013 година, 
усвоен од Управниот одбор на ова 
претпријатие со Одлука бр. 02-158/2 од 
31.05.2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-6511/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на  Одлуката за проширување 

на дејноста на  ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за проширување 
на дејноста на ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
   Бр.08-6512/2         Општина Струмица 
   16.07.2013 год.       Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 350. 

Врз основа на член 11 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 и 6/12) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката за 
проширување на дејноста на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица 
 
1. Се дава согласност на Одлуката 

за проширување на дејноста на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица бр.02-
158/4 од 31.05.2013 година, донесена од 
Управниот одбор на ова претпријатие. 

 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-6512/1  Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Статутот за изменување и 

дополнување на Статутот на  ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Статутот за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
  Бр. 08-6513/2         Општина Струмица 
  16.07.2013 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 351. 
 

Врз основа на член 11 став 1 точка 
1 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 и 6/12) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 12.07.2013 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Статутот за 
изменување и дополнување на Статутот 

на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица 

 
1. Се дава согласност на Статутот 

за изменување и дополнување на Статутот 
на Јавното претпријатие за изградба, 
одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица, усвоен со Одлука на Управниот 
одбор на ова претпријатие бр.02-158/5 од 
31.05.2013 година. 
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 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-6513/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица 

 
Се објавува Заклучокот за 

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 7669/1 КО Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2013 
година. 
 
   Бр. 08-6514/2   Општина Струмица 
   16.07.2013 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

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

 352. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 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 за КП бр. 
7669/1 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. 
7669/1 КО Струмица, за да се изврши 
дополнителен увид на лице место. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
Бр.07-6514/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

инфраструктура на КП бр. 6323/1 и 7288 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. 6323/1 и 7288 КО 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6515/2      Општина Струмица 
   16.07.2013 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев  с.р. 

........................................ 
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 353. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 
 

З к л у ч о к 
за одложување на донесување Одлука 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура на  КП бр. 
6323/1 и 7288 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 1. Се одложува донесувањето на 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
6323/1 и 7288 КО Струмица, за да се 
изврши дополнителен увид на лице место. 
 
 2.  Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-6515/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на  КП бр. 7589/1 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. 7589/1 КО 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
12.07.2013 година. 
 
   Бр. 08-6516/2      Општина Струмица 
   16.07.2013 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев  с.р. 

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

 354. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

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

сообраќајната инфраструктура на  КП бр. 
7589/1 КО Струмица 

 
1. Се одложува донесувањето на 

Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
7589/1 КО Струмица, до дополнување на 
предметот со Елаборат за исполнување на 
техничките нормативи. 
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2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6516/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

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

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

бр. 7898/1  КО Струмица 
 

Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП бр. 
7898/1  КО Струмица, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2013 година. 
 
  Бр. 08-6517/2      Општина Струмица 
  16.07.2013 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 
 

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

355. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
12.07.2013 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 проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 7898/1  КО 

Струмица 
 

 1. Се одложува донесувањето на 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за КП бр. 7898/1  КО 
Струмица, за да се изврши дополнителен 
увид на лице место. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-6517/1 Совет на општина Струмица 
15.07.2013 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
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