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 403. 
 Врз основа на член 84 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр.124/15 и 65/18), 
Градоначалникот на Општина Струмица 
врши:  

Ј А В Н А   О Б Ј А В А 
- достава- 

 
Градоначалникот на Општина 

Струмица објавува дека по барање на 
инвеститорот ИД КАНАБИС ДОО 
Струмица, бул.„Маршал Тито“ бр.5-6/5 е 
издадено Одобрение за градење УП1 
бр.20-429 од 10.10.2022 година, за 
изградба на Објект за примарна обработка 
на земјоделски производи, со висина П 
(приземје) на КП бр.801/13 КО Водоча – 
Општина Струмица (од Втора категорија). 

Согласно член 62-а од Законот за 
градење обврзани сме да ги известиме и 

непосредните соседи за издаденото 
одобрение за градење. 

Од податоците добиени преку 
системот на АКН, на соседната КП.бр.33/7 
запишана во имотен лист бр.922 КО 
Баница како сосопственици се јавуваат: 
ШАРЛАМАНОВА БЛАГИЦА, СЛАВКА 
ШАЛАМАНОВА, ШАРЛАМАНОВ ЃОРГЕ, 
ТАНКА ШАРЛАМАНОВА, КАТЕРИНА 
СПАСОВА, БИЛЈАНА БОСИЉАНОВА, 
ПАНЧО ШАРЛАМАНОВ, ВАНЕ 
ШАРЛАМАНОВ, МИТО ШАРЛАМАНОВ, 
ВАНЧО ШАРЛАМАНОВ, ПАНДЕ 
ШАРЛАМАНОВ, СТОЈАНКА 
ШАРЛАМАНОВА, ЦВЕТА ВАСИЛЕВА, 
КОСТАДИНКА ШАРЛАМАНОВА, 
ГРОЗДАНА ПОПОВА, МЕРИ МИЛКОВСКА, 
МАКЕДОНКА ЏИНОВА, РИСТО 
ШАРЛАМАНОВ, АТАНАС ШАРЛАМАНОВ, 
ДИМИТАР ШАРЛАМАНОВ, ИЛИЈА 
ШАРЛАМАНОВ, ИЉЧО ШАРЛАМАНОВ, 
МАРИКА ЈОРДАНОВА, БЛАГОЈ 
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МИЛКОВСКИ, БОРЕ ШАРЛАМАНОВ, 
ЛАЗАР ШАРЛАМАНОВ, ПАНДЕ ВАСИЛЕВ, 
КИРЕ ВЛАХОВ и ГЕРАС ВЛАХОВ, поради 
што за нив како непосредни соседи на КП  
бр.801/13 во КО Водоча известувањето се 
врши преку оваа Јавна објава за нивно 
запознавање бидејќи се работи за акт за 
кој се однесува на повеќе лица. 

СЕ ПОВИКУВААТ горенаведените 
непосредни соседи на градежната 
парцела за која е издадено одобрението 
за градење да дојдат лично или преку свој 
полномошник и извршат увид во 
документацијата во службените простории 
на Секторот за урбанизам, комунални 
работи и градежно земјиште при Општина 
Струмица, ул.Ленинова бр.15, секој 
работен ден од 08:00 часот до 16:00 
часот. Доколку непосредните соседи не 
извршат увид и/или не поднесат жалба 
против одобрението за градење во рок од 
15 (петнаесет) дена, одобрението за 
градење станува правосилно.  

Оваа Јавна објава се врши преку 
дневен печат кој е дистрибуиран на 
целата територија на РСМ, во текот на 
два последователни дена.  

По објавата во претходниот став, 
Органот ќе изврши и еднократна објава во 
Службен гласник на Општина Струмица.  

Истовремено, се предупредуваат 
непосредните соседи дека ваквиот начин 
на доставување се смета за уредна 
достава на писменото и негативните 
последици кои можат да настанат ги 
сносат самите. 

 
УП1 бр.20-429        Општина Струмица 
31.10.2022 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

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

 404. 
 Врз основа на член 84 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр.124/15 и 65/18), 
Градоначалникот на Општина Струмица 
врши:  

 

Ј А В Н А   О Б Ј А В А 
-достава- 

 
Градоначалникот на Општина 

Струмица објавува дека по барање на 
инвеститорите Горан Крстев од Струмица, 
ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Марија 
Крстева од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ 
бр.108/3/9, Драги Иљашов од Струмица,  
ул.„Ката Поцкова“ бр.25 и Ване Атанасов 

од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.77/1/5 
е издадено Одобрение за градење УП1 
бр.20-453 од 13.10.2022 година, за 
изградба на станбена куќа (ГП 14-58,59) 
од Втора категорија, на ул.„број 4“ бб, 
Струмица, на КП бр.7355/1 КО Струмица. 

Согласно член 62-а од Законот за 
градење обврзани сме да ги известиме и 
непосредните соседи за издаденото 
одобрение за градење. 

Од податоците добиени преку 
системот на АКН, на соседната 
КП.бр.7354/1 запишана во Имотен лист 
бр.14522 КО Струмица како 
сосопственици се јавуваат: ДППУ 
ЕНЕРГЕТИКА ВДС, ЕФТИМОВ САШО, 
ЈАНКОВ МАРЈАН, ТУПАРОВ СЛОБОДАН, 
БУЈУКЛИЕВА ВАСИЛКА, СПАСОВА 
МАРИЈА, ЗОРАН ЗДРАВКОВ, 
ЈОВАНОВСКА МАГДА, ПАВЛОВ 
МАРЈАНЧО, КИТАНОВ АЦО, СТОЈКОВ 
ДИНЕ, МИЛЧОВ СЛОБОДАН, АТАНАСОВ 
БОРИС, ДИМИТРОВА ЕМА, МУСТАФОВА 
ЛИЉАНА, ЃУРИШИЌ ДЕЈАН, 
ДЕПОЛОВСКИ ДЕЈАН, СТОЈКОВА 
ИРИНКА, ВЛАХОВИЌ ГОРАН, ВАСИЛЕВ 
ТРАЈКО, МАНЧЕВ ВАНЕ, ДОНЕВ ЃОРГЕ, 
ШАРЕНКОВСКИ ЉУБЧО, КРСТЕВ ГОРАН, 
ИЉАШОВА ДАНЧЕ, ГАШТЕОВСКИ 
ГЛИГОР, ПАЉОШКОВ МИКИ, БЛАЖЕ 
ЈАНЕВ, ИЛИЌ ДАЛИБОР, МИШЕВСКА 
ЗОРИЦА, ГОГУШЕВ МИЛЕ, ТРАЈКОВ 
ЃОРГИ, СТОЈКОВА НАДА, ПАНДЕВА 
ЖИВКА, ГОШЕВА ТАНКИЦА, ШОПОВ 
ИЛИЈА, ПАЉОШКОВА СТЕФАНКА, 
ПЕТРОВ ЃОРГЕ, ПОПЧЕВ ДИМИТАР, 
МАНЧЕВ ПАНЧЕ, ДПТУ У-И ЕЛЕКТРА 
ДООЕЛ СТРУМИЦА, БУЧКОВСКИ 
РОБЕРТ И БОЛАКОВА ЏУЛИА, поради 
што за нив како непосредни соседи на ГП 
14-58,59, КП  бр.7355/1 во КО Струмица, 
известувањето се врши преку оваа Јавна 
објава за нивно запознавање бидејќи се 
работи за акт за кој се однесува на повеќе 
лица. 

СЕ ПОВИКУВААТ горенаведените 
непосредни соседи на градежната 
парцела за која е издадено одобрението 
за градење да дојдат лично или преку свој 
полномошник и извршат увид во 
документацијата во службените простории 
на Секторот за урбанизам, комунални 
работи и градежно земјиште при Општина 
Струмица, ул.Ленинова бр.15, секој 
работен ден од 08:00 часот до 16:00 
часот. Доколку непосредните соседи не 
извршат увид и/или не поднесат жалба 
против одобрението за градење во рок од 
15 (петнаесет) дена, одобрението за 
градење станува правосилно.  
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Оваа Јавна објава се врши преку 
дневен печат кој е дистрибуиран на 
целата територија на РСМ, во текот на 
два последователни дена.  

По објавата во претходниот став, 
Органот ќе изврши и еднократна објава во 
Службен гласник на Општина Струмица.  

Истовремено, се предупредуваат 
непосредните соседи дека ваквиот начин 
на доставување се смета за уредна 
достава на писменото и негативните 
последици кои можат да настанат ги 
сносат самите.  

 
 

УП1 бр.20-453     Општина Струмица 
31.10.2022 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

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

 
405.  

 Врз основа на член 84 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр.124/15 и 65/18), 
Градоначалникот на Општина Струмица 
врши:  

 

Ј А В Н А   О Б Ј А В А 
-достава- 

 
Градоначалникот на Општина 

Струмица објавува дека по барање на 
инвеститорите Горан Крстев од Струмица, 
ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Марија 
Крстева од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ 
бр.108/3/9, Драги Иљашов од Струмица,  
ул.„Ката Поцкова“ бр.25 и Ване Атанасов 
од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.77/1/5 
е издадено Одобрение за градење УП1 
бр.20-454 од 13.10.2022 година, за 
изградба на станбена куќа (ГП 14-60,61) 
од Втора категорија, на ул.„број 4“ бб, 
Струмица, на КП бр.7355/1 КО Струмица. 

Согласно член 62-а од Законот за 
градење обврзани сме да ги известиме и 
непосредните соседи за издаденото 
одобрение за градење. 

Од податоците добиени преку 
системот на АКН, на соседната 
КП.бр.7354/1 запишана во Имотен лист 
бр.14522 КО Струмица како 
сосопственици се јавуваат: ДППУ 
ЕНЕРГЕТИКА ВДС, ЕФТИМОВ САШО, 
ЈАНКОВ МАРЈАН, ТУПАРОВ СЛОБОДАН, 
БУЈУКЛИЕВА ВАСИЛКА, СПАСОВА 
МАРИЈА, ЗОРАН ЗДРАВКОВ, 
ЈОВАНОВСКА МАГДА, ПАВЛОВ 
МАРЈАНЧО, КИТАНОВ АЦО, СТОЈКОВ 

ДИНЕ, МИЛЧОВ СЛОБОДАН, АТАНАСОВ 
БОРИС, ДИМИТРОВА ЕМА, МУСТАФОВА 
ЛИЉАНА, ЃУРИШИЌ ДЕЈАН, 
ДЕПОЛОВСКИ ДЕЈАН, СТОЈКОВА 
ИРИНКА, ВЛАХОВИЌ ГОРАН, ВАСИЛЕВ 
ТРАЈКО, МАНЧЕВ ВАНЕ, ДОНЕВ ЃОРГЕ, 
ШАРЕНКОВСКИ ЉУБЧО, КРСТЕВ ГОРАН, 
ИЉАШОВА ДАНЧЕ, ГАШТЕОВСКИ 
ГЛИГОР, ПАЉОШКОВ МИКИ, БЛАЖЕ 
ЈАНЕВ, ИЛИЌ ДАЛИБОР, МИШЕВСКА 
ЗОРИЦА, ГОГУШЕВ МИЛЕ, ТРАЈКОВ 
ЃОРГИ, СТОЈКОВА НАДА, ПАНДЕВА 
ЖИВКА, ГОШЕВА ТАНКИЦА, ШОПОВ 
ИЛИЈА, ПАЉОШКОВА СТЕФАНКА, 
ПЕТРОВ ЃОРГЕ, ПОПЧЕВ ДИМИТАР, 
МАНЧЕВ ПАНЧЕ, ДПТУ У-И ЕЛЕКТРА 
ДООЕЛ СТРУМИЦА, БУЧКОВСКИ 
РОБЕРТ И БОЛАКОВА ЏУЛИА, поради 
што за нив како непосредни соседи на ГП 
14-60,61, КП бр.7355/1 во КО Струмица, 
известувањето се врши преку оваа Јавна 
објава за нивно запознавање бидејќи се 
работи за акт за кој се однесува на повеќе 
лица. 

СЕ ПОВИКУВААТ горенаведените 
непосредни соседи на градежната 
парцела за која е издадено одобрението 
за градење да дојдат лично или преку свој 
полномошник и извршат увид во 
документацијата во службените простории 
на Секторот за урбанизам, комунални 
работи и градежно земјиште при Општина 
Струмица, ул.Ленинова бр.15. Доколку 
непосредните соседи не извршат увид 
и/или не поднесат жалба против 
одобрението за градење во рок од 15 
(петнаесет) дена, одобрението за градење 
станува правосилно.  

Оваа Јавна објава се врши преку 
дневен печат кој е дистрибуиран на 
целата територија на РСМ, во текот на 
два последователни дена.  

По објавата во претходниот став, 
Органот ќе изврши и еднократна објава во 
Службен гласник на Општина Струмица.  

Истовремено, се предупредуваат 
непосредните соседи дека ваквиот начин 
на доставување се смета за уредна 
достава на писменото и негативните 
последици кои можат да настанат ги 
сносат самите.  

 
УП1 бр.20-454       Општина Струмица 
31.10.2022 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

......................................... 
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406.  
 Врз основа на член 86 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр.124/15 и 65/18), 
Секторот за урбанизам, комунални работи 
и градежно земјиште врши:  
 

Ј А В Н А   О Б Ј А В А 
-известување- 

 
 

Се објавува дека по барање на 
инвеститорите Горан Крстев од Струмица, 
ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Марија 
Крстева од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ 
бр.108/3/9, Драги Иљашов од Струмица,  
ул.„Ката Поцкова“ бр.25 и Ване Атанасов 
од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.77/1/5 
е издадено Одобрение за градење УП1 
бр.20-454 од 13.10.2022 година, за 
изградба на станбена куќа (ГП 14-60,61) 
од Втора категорија, на ул.„број 4“ бб, 
Струмица, на КП бр.7355/1 КО Струмица. 

Согласно член 62-а од Законот за 
градење, на лицето БРАНКО ПИШЕВ од 
Струмица, ул.„Димитар Влахов“ бр. 72 
како непосреден сосед на ГП 14-60,61, КП 
бр.7355/1 во КО Струмица согласно 
податоците добиени преку системот на 
АКН е испратено писмено известување за 
издаденото Oдобрение со напомена дека 
може да изврши увид во документацијата 
во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 
приемот. Со оглед дека поштенското 
писмо е вратено назад до Органот со 
назнака „иселен во странство“, 
известувањето се врши преку оваа објава 
за негово запознавање. 

СЕ ПОВИКУВА Бранко Пишев од 
Струмица како непосреден сосед на 
градежната парцела за која е издадено 
одобрението за градење, во рок од 10 
(десет) дена од денот на објавувањето да 
се јави лично или преку свој полномошник 
во службените простории на Секторот за 
урбанизам, комунални работи и градежно 
земјиште при Општина Струмица, 
ул.Ленинова бр.15, со цел прием на 
известувањето во врска издаденото 
Одобрение за градење.  

Истовремено, се предупредува 
лицето дека ваквиот начин на 
доставување ќе се смета за уредна 
достава на писменото и евентуалните 
негативни последици од непостапувањето 
ќе ги сноси самиот. 

 
 
 

Известувањето се смета дека е 
извршено по истекот на 10 (десет) дена од 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“.  

 
УП1 бр.20-454    
15.11.2022 год. 
С т р у м и ц а  

 
    Сектор за урбанизам,комунални 
                   работи и градежно земјиште 
                             Раководител, 
                      Софија Ристова с.р. 

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

 407. 
 Врз основа на член 86 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр.124/15 и 65/18), 
Секторот за урбанизам, комунални работи 
и градежно земјиште врши:  

Ј А В Н А   О Б Ј А В А 
-известување- 

 
Се објавува дека по барање на 

инвеститорот ДТТ ЈАНАКИ ТРЕЈД ДООЕЛ 
Скопје, ул.„Борис Трајковски“ бр.158 
Скопје е издадено Одобрение за градење 
УП1 бр.20-574 од 18.10.2022 година, за 
изградба на деловен објект од втора 
категорија, со катност По+П+Пк (подрум, 
приземје и поткровје), на ул.„Климент 
Охридски“, на КП бр.88 КО Струмица - 
Општина Струмица. 

Согласно член 62-а од Законот за 
градење, на лицето КИРО ТРЕНЧЕВ од 
Струмица, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 
57 како непосреден сосед на 
катастарската парцела согласно 
податоците добиени преку системот на 
АКН, е испратено писмено известување за 
издаденото Oдобрение со напомена дека 
може да изврши увид во документацијата 
во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 
приемот. Со оглед дека двете поштенски 
писма се вратени назад до Органот со 
назнака „иселен“, известувањето се врши 
преку оваа објава за негово запознавање. 

СЕ ПОВИКУВА Киро Тренчев од 
Струмица како непосреден сосед на 
градежната парцела за која е издадено 
одобрението за градење, во рок од 10 
(десет) дена од денот на објавувањето да 
се јави лично или преку свој полномошник 
во службените простории на Секторот за 
урбанизам, комунални работи и градежно 
земјиште при Општина Струмица, 
ул.Ленинова бр.15, со цел прием на 
известувањето во врска издаденото 
Одобрение за градење.  
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Истовремено, се предупредува 
лицето дека ваквиот начин на 
доставување ќе се смета за уредна 
достава на писменото и евентуалните 
негативни последици од непостапувањето 
ќе ги сноси самиот. 

Известувањето се смета дека е 
извршено по истекот на 10 (десет) дена од 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“.  

 
 

УП1 бр.20-574    
15.11.2022 год. 
С т р у м и ц а  

 
    Сектор за урбанизам,комунални 
                   работи и градежно земјиште 
                             Раководител, 
                      Софија Ристова с.р. 

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

 
 

 408. 
 

Врз основа на член 84 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
124/15 и 65/18), ја извршувам следната 
достава преку  
 
 

Ј а в н а  о б ј а в а 
 

 Општина Струмица го повикува 
НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА  во 
рок од 1 (еден) ден, да се јави во 
просториите на Општина Струмица, да го 
подигне Решението со Ип1 бр.26/22 - 433 
од 26.10.2022 година, донесено од 
oвластениот градежен инспектор. 
  
 Општина Струмица, преку 
oвластениот градежен инспектор, со 
горенаведеното Решение, му налага на 
непознатиот имател на градба во рок од 15 
(петнаесет) дена да ги отстрани градбите 
од член 73 став (1) алинеа 10 од Законот 
за Градење – огради и градби од член 73 
став (1) алинеја 13 од Законот за Градење 
– помошни градби. 
а). Градбите од член 73 став (1) 
алинеја 10 – оградите се: 
 I). е со вкупна должина од l0 = 
76.44 м и висина h0 = 1.30 м и е со 
неправилна форма, каде оградата 
навлегува и во двете катастерски парцели. 
Оградата е изведена од поцинкувана 
мрежа, плет и слично а која е закачена на 

бетонски столбови и кружни профили ф 50 
мм. 
б). Градбата од член 73 став (1) 
алинеја 13 – помошни објекти со 
димензии: 
1).2.0 х 2.7 м и катност – приземје, 
2). 2.25 х 3.17 м и катност – приземје, 
3) 4.25 х 2.17 м и катност – приземје, 
4).3.42 х 2.30 м и катност – приземје. 
  Градбите се изведени од дрвени 
отпадоци,ПВЦ фолија, полиутерански 
отпадоци, кои се прицврстени на дрвени 
кадрони со димензии 10 х 10 см  и 
приближна висина од 2.20 м и се покриени 
со ребраст лим, ПВЦ фолија. 
 
 КП.7689/1 е запишана на Имотен 
Лист број 55816 за КО.Струмица и е со 
изложени права со површина од 7709 м2 – 
пасиште и е во сопственост 
Р.С.Македонија; 
 КП.7690/3 е запишана на Имотен 
Лист број 16137 за КО.Струмица и е со 
изложени права со површина од 45684 м2 
– пасишта и 2194 м2 - зпз е во 
сопственост Р.С.Македонија. 
   
 Доколку непознатиот имател не го 
подигне Решението, оваа Јавна објава се 
смета за уредна достава на Решението со 
Ип1 бр.26/22 - 433 од 26.10.2022 година и 
сите негативните последици кои можат да 
настанат од истата ги сноси самата 
странка.  
 
 
Бр.03-8511/2            Општина Струмица 
31.10.2022 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

.......................................... 
 
  
 409. 

Врз основа на член 84 од Законот 
за општата управна постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
124/15 и 65/18), ја извршувам следната 
достава преку  
 
 

Ј а в н а  о б ј а в а 
 

 Општина Струмица го повикува 
НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА  во 
рок од 1 (еден) ден, да се јави во 
просториите на Општина Струмица, да го 
подигне Решението со Ип1 бр.26/22 - 431 
од 26.10.2022 година, донесено од 
oвластениот градежен инспектор. 
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 Општина Струмица, преку 
oвластениот градежен инспектор, со 
горенаведеното Решение, му налага на 
непознатиот имател на градба во рок од 15 
(петнаесет) дена да ги отстрани градби од 
член 73 став (1) алинеа 10 од Законот за 
Градење – огради и градби од член 73 
став (1) алинеја 13 од Законот за Градење 
– помошни градби. 
а). Градбите од член 73 став (1) 
алинеја 9 – оградите се: 
 I). е со вкупна должина од l0 = 
31.45 м и висина h0 = 1.75 м и е во 
формата на буквата Г, каде помалиот крак 
навлегува во КП.7728 КО.Струмица. 
Оградата е изведена од поцинкувана 
мрежа која е закачена на бетонски 
столбови и кружни профили ф 50 мм. 
 II). е со вкупна должина од l0 = 
21.76 м и висина h0 = 1.45 м. Оградата е 
изведена од комбинација на поцинкувана 
мрежа и плет, и е поставена на дрвени 
колци, бетонски столбови  и слично. 
б). Градбата од член 73 став (1) 
алинеја 13 – помошен објект 2.0 х 2.3 м и 
катност – приземје. Градбата е изведена 
од дрвени отпадоци, полиутерански 
отпадоци, кои се прицврстени на дрвени 
кадрони со димензии 10 х 10 см  и 
приближна висина од 2.20 м и е покриена 
со ребраст лим. 
 
 КП.7693/8 е запишана на Имотен 
Лист број 55816 за КО.Струмица и е со 
изложени права со површина од 7709 м2 – 
пасиште и е во сопственост 
Р.С.Македонија. 
  КП.7728 е запишана на Имотен 
Лист број 57593 за КО.Струмица и е со 
изложени права со површина од 1226 м2 – 
ливади и е во сопственост 
Р.С.Македонија. 
    
 Доколку непознатиот имател не го 
подигне Решението, оваа Јавна објава се 
смета за уредна достава на Решението со 
Ип1 бр.26/22 - 431 од 26.10.2022 година 
година и сите негативните последици кои 
можат да настанат од истата ги сноси 
самата странка.  
 
Бр.03-8511/3         Општина Струмица 
31.10.2022 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 410. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Градоначалникот на Општина Струмица, 
донесе: 

Р е ш е н и е  
за објавување на прописите и другите 

акти донесени на 16-та седница на 
Советот на општина Струмица  

 
I.Се објавуваат  прописите и другите 
акти донесени на 16-та  седница на 
Советот на општина Струмица,  одржана 
на 10.11.2022 година и тоa: 
 

1. Одлука за воспоставување на  
меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Струмица и Општина 
Василево, бр.08-9043/1 од 
11.11.2022 година; 

2. Одлука за формирање на 
заедничка комисија за 
унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот 
одржлив развој во сите сегменти 
на меѓуопштинската соработка 
помеѓу општините Струмица  и 
Василево со посебен осврт на  
земјоделството, низ процесот на 
примената на  современи 
дигитални алатки, бр.08-9044/1 од 
11.11.2022 година; 

3. Одлука за донесување на Измена 
и дополнување на Детален 
урбанистички план за Блок 8 (КП 
108/2) КО Струмица, Општина 
Струмица (Плански период 2018-
2023 година), бр.08-9045/1 од 
11.11.2022 година; 

4. Одлука за утврдување на 
вредноста на бодот за 
пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на 
директорот во ЈОУДГ „Виножито“ 



Стр. 8               Службен гласник на општина Струмица           бр. 19          18.11.2022 год. 
 

Струмица за 2022 година, бр.08-
9046/1 од 11.11.2022 година; 

5. Решение за именување на 
членови во заедничката комисија 
за унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот 
одржлив развој во сите сегменти 
на меѓуопштинската соработка 
помеѓу општините Струмица  и 
Василево со посебен осврт на  
земјоделството, бр.08-9047/1 од 
11.11.2022 година; 

6. Решение за именување на 
членови во Надзорен одбор за 
внатрешна контрола на 
работењето на ЈОУДГ „Виножито“- 
Струмица, бр.08-9048/1 од 
11.11.2022 година; 

7. Програма за   дополнување  на 
Програмата за изработка на 
урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица 
за 2022 година, бр.08-9049/1 од 
11.11.2022 година; 

8. Заклучок за давање согласност на 
Извештајот за спроведување на 
План за квалитет на воздухот и 
Мерки за подобрување на 
квалитет на воздухот, бр.08-9050/1 
од 11.11.2022 година; 

9. Заклучок за давање согласност на 
Извештајот за постапката за ЛЕАП 
2023-2029 година, бр.08-9051/1 од 
11.11.2022 година; 

10. Заклучок за давање согласност на 
Одлуката за определување  
надомест за присуство на седница 
на  членови  на Управниот одбор  
на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, 
бр.08-9052/1 од 11.11.2022 година; 

11. Заклучок за давање согласност на 
Измена и дополнување на 
Годишен план за вработување  за 
2022 година на ЈОУДГ „Виножито“ 
Струмица, бр.08-9053/1 од 
11.11.2022 година; 

12. Заклучок за давање согласност на 
Правилникот за измена и 
дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните 
места во ЈОУДГ „Детска радост“ 
Струмица, бр.08-9054/1 од 
11.11.2022 година; 

13. Заклучок за давање согласност на 
Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ 
Струмица  за периодот од 01.01 
2022 до 30.09.2022 година, бр.08-
9055/1 од 11.11.2022 година; 

14. Заклучок за усвојување на 
Програмата за работа на 
Општинската јавна установа – 
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица за 2023 
година, бр.08-9056/1 од 11.11.2022 
година; 

15. Заклучок за одобрување на 
Предлог- Планот на програмите за 
развој за 2023 година, бр.08-
9057/1 од 11.11.2022 година; 

16. Заклучок за усвојување на 
Кварталниот извештај за 
извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за третиот 
квартал од 2022 година, бр.08-
9058/1 од 11.11.2022 година. 

 
II.Оваa Решение влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

Бр.09-9059/2         Општина Струмица 
14.11.2022 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а    Костадин Костадинов с.р. 

……………………………. 
  
 411.  
 Врз основа на член 4 став 3 од 
Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ “бр. 79/2009), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
10.11.2022 година, донесе 
 

О д л у к а 
за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Струмица и 
Општина Василево 

 
Член 1 

          Се воспоставува меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Струмица и 
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Општина Василево заради заедничко 
вршење работи од надлежност на 
општините кои што се однесуваат на 
унапредување на Локалниот економски 
развој и руралниот одржлив развој во сите 
сегменти на меѓуопштинската соработка 
помеѓу општините Струмица и Василево 
со посебен осврт на  земјоделството, низ 
процесот на примената на  современи 
дигитални алатки   
 

Член 2 
Меѓуопштинската соработка од 

член 1 на оваа одлука ќе се остварува 
преку Договор за вршење на определени 
работи од страна на една општина за една 
или повеќе други општини.   
 

Член 3 
Оваа Oдлука влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Струмица.  
 

Бр.08-9043/1  Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
412. 

 Врз основа на член 8 од Законот 
за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на РМ “бр. 79/2009), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2022 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за формирање на заедничка комисија 

за унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот одржлив 

развој во сите сегменти на 
меѓуопштинската соработка помеѓу 
општините Струмица  и Василево со 

посебен осврт на  земјоделството, низ 
процесот на примената на  современи 

дигитални алатки 
 
      

Член 1 
 

Се формира заедничка комисија за 
формирање на заедничка комисија за 

унапредување на Локалниот економски 
развој и руралниот одржлив развој во сите 
сегменти на меѓуопштинската соработка 
помеѓу општините Струмица  и Василево 
со посебен осврт на  земјоделството, низ 
процесот на примената на  современи 
дигитални алатки 
 

Член 2 
 

Заедничката комисија за МОС: 
- ќе изготви предлог акт за 
воспоставување на МОС 
- ќе изготви предлог акти за 
основање или формирање облици преку 
кои ќе се остварува МОС   
 
Заедничката комисија ги доставува 
предлог актите до советите на општините 
кои воспоставуваат меѓуопштинска 
соработка.  
 

Член 3 
 

Заедничката комисија е составена 
од 4 членови, од кои 2 членови од секоја 
од општините кои воспоставуваат 
меѓуопштинска соработка. 
Комисијата од своите редови избира 
Претседател, кој ја координира работата 
на Комисијата.  

Во работата на Комисијата може 
да учествуваат и стручни лица од областа 
во која се воспоставува меѓуопштинската 
соработка. 
 

Член 4 
 

Комисијата од член 1 на оваа 
Одлука, предлозите на актите ги 
подготвува врз основа на претходно 
направена анализа.  
 

Член 5 
 

Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесување, a ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Струмица. 
 

 
Бр.08-9044/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

............................................. 
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 413. 
Врз основа на член 13 и 44 од 

Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02)  
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе:  

О д л у к а 
за недонесување  на  Измена и 

дополнување на Детален урбанистички 
план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, 
Општина Струмица (Плански период 

2018-2023 година) 

 
Член 1 

 
 Не се донесува Измена и 
дополнување на Детален урбанистички 
план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, 
Општина Струмица (Плански период 2018-
2023 година). 

Член 2 
 

 Со овој Урбанистички план се 
опфаќа простор со површина од 2,57ха, и 
е дефиниран со ДУП на град Струмица за 
дел од Блок 8 со граничен опфат: 

 - На северo-исток границата се 
протега по западната граница на речно    
корито на Крива Река, 

          - На југо-исток границата се протега 
по граница на соседни парцели: КП 107/3, 
КП 107/4, КП 107/5, 107/6, КП 107/7, КП 
107/11, КП 107/12 и 107/13, 
          - На југо-запад границата се 
протега по основината на Булевар 
„Климент   
Охридски“,  
          - На северо-запад границата се 
протега по основината на улица бр.4. 

 
 
 
 

Член 3 
 

 Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 
108/2) КО Струмица, Општина Струмица 
(Плански период 2018-2023 година), со 
техн. број 47/2018 од мај 2022 година 
содржи: 

-текстуален дел (документациона 
основа и планска документација), 
-графички приказ (документациона 
основа и планска документација), 

 

Член 4 

 Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 
108/2) КО Струмица, Општина Струмица 
(Плански период 2018-2023 година), се 
заверува со потпис и печат на 
доносителот на планот.  

 
Член 5 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Струмица“. 
 
 
 Бр.08-9045/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

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

 414. 
 
 Врз основа на член 166–з  од  
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 
311/20, 294/21,150/22 и 236/22) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе 
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О д л у к а 

за утврдување на вредноста на бодот 
за пресметување на платите на 
давателите на јавни услуги и на 

директорот во ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица за 2022 година 

 
 

Член 1 
 

Вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите 
на услуги и на Директорот во ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица за периодот од 
01.01.2022 година до 31.12.2022 година 
изнесува 81,6 денари. 

 
Член  2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник  на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-9046/1   Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
................................................ 
 
  
 415. 
 Врз основа на член 8 од Законот 
за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на РМ “бр. 79/2009) и член 20 од 
Статутот на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2022 година, 
донесе: 
 

Р е ш е н и е 
за именување на членови во 

заедничката комисија за унапредување 
на Локалниот економски развој и 

руралниот одржлив развој во сите 
сегменти на меѓуопштинската 

соработка помеѓу општините Струмица  
и Василево со посебен осврт на  

земјоделството 
      
 1. За членови во заедничката 
комисија  за унапредување на Локалниот 
економски развој и руралниот одржлив 
развој во сите сегменти на 
меѓуопштинската соработка помеѓу 
општините Струмица  и Василево со 
посебен осврт на  земјоделството, од 
страна на Општина Струмица се 
именуваат: 

   
 - Никола Годев – Раководител на 
Сектор за ЛЕР во Општина Струмица; 
 -Тони Милушев– Раководител на 
Одделение за ЛЕР во Општина Струмица. 
      
   2.  Ова Решение влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-9047/1  Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 416. 
 
 Врз основа на член 131 од Законот 
за заштита на децата „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 
150/22 и 236/22), член 62 од Статутот на 
ЈОУДГ „Виножито” Струмица и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18,16/19 и 
29/19), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2022 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за  именување на членови во 
Надзорниот одбор за внатрешна 

контрола на работењето на ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица 

 
 

1. За членови на Надзорниот одбор 
за внатрешна контрола на работењето на 
ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, се 
именуваат: 
  

− Благица Филева;  
− Славица Стојанова; и  
− Билјана Љачева . 

 
 2. Ова Решение влегува во сила 
осмиот ден од  денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-9048/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

.......................................... 
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417. 
 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), член 20 од Законот за урбанистичко 
планирање („Службен весник на Северна 
Република Македонија“ бр.  32/20)   и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на  општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 
16/19 и 29/19), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
10.11.2022 година, донесе 

 
 
 

 
 

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

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Струмица за 

2022 година 
  
 
 1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на   
општина Струмица за 2022 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 27/21,  1/22, 2/22, 7/22, 10/22, 15/22 и 
18/22 ), се вршат следните  дополнувања: 
 
 
 

  
  Во глава: 
 

VII.   Урбанистички проект 
 

Во табелата по реден број 25 се додава: 
 

Р.б. Објект Износ денари 
26. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со 

намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични 
електрани на KП 274, КП 275, КП 411, КП 412, КП 416 и др. во 
КО Водоча, Општина Струмица. 

Самофинансирање 

  
 
 2.Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-9049/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.        Претседател 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 418. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе: 

 
 
 
 
 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
спроведување на План за квалитет на 
воздухот и Мерки за подобрување на 

квалитет на воздухот 
 

1. Се дава согласност на Извештајот за 
спроведување на План за квалитет на 
воздухот и Мерки за подобрување на 
квалитет на воздухот, бр.24-251 од 
02.11.2022 година. 

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

 
Бр.08-9050/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.     Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

................................ 
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419. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе: 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
постапката за ЛЕАП 2023-2029 година 

 
 1.Се дава согласност на 
Извештајот за постапката за ЛЕАП 2023-
2029 година, бр.24-250 од 02.11.2022 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-9051/1  Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

420. 
Врз основа на член 114-а од 

Законот за заштита на децата (Службен 
весник на Република Македонија бр. 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 
311/20, 294/21, 150/22 и 236/22), член 36 
од Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на Општина Струмица („Службен 
гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 
29/19), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 10.11.2022 година, 
донесе: 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката за 
определување  надомест за присуство 
на седница на  членови  на Управниот 

одбор  на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица 
 

 1.Се дава согласност на 
Одлуката за определување  надомест за 
присуство на седница на  членови  на 

Управниот одбор  на ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица, бр.02-20/1 од 
19.08.2022 година. 

 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
  
Бр.08-9052/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

...................................... 
 
 421.   
 

Врз основа на член 142-а од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 
311/20, 294/21 и 150/22), член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
став 1 точка 31 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

 за давање согласност на Измената и 
дополнувањето на Годишниот план за 
вработување за 2022 година на ЈОУДГ 

„Виножито“ Струмица 
 
 

 1.Се дава согласност на Измената 
и дополнувањето на Годишниот план за 
вработување за 2022 година на ЈОУДГ 
„Виножито“ Струмица, бр. 01-56/1 од 
28.10.2022 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-9053/1Совет на општина Струмица          
11.11.2022 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

........................................... 
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 422. 
 

Врз основа на член 116 алинеја 8 
од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна 
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 
311/20, 294/21, 150/22 и 236/22)  и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе 
  
 

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

за измена и дополнување на 
Правилникот за систематизација на 
работните места во ЈОУДГ „Детска 

радост“ Струмица    
 
 1. Се дава согласност на 
Правилникот за измена и дополнување на 
Правилникот за систематизација на 
работните места во ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица, донесен од Управниот 
одбор на детската градинка. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-9054/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 423. 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
275/19 и 89/22), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/02) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 

на општина Струмица, на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе 

 
 

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

работењето на ЈП „Паркиралишта“ 
 Струмица за периодот од 01.01.2022 до 

30.09.2022 година 
 
 
 

 1.Се дава согласност на 
Извештајот за работењето на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за периодот од 
01.01.2022 до 30.09.2022 година, бр. 01-
960/1 од 01.11.2022 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-9055/1   Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 424. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
6 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 
точка 29 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе 
 
 

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

на Општинската јавна установа -  
Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица за 2023 година 

 
 
 
 1. Се усвојува Програмата за 
работа на Општинската јавна установа -  
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица за 2023 година, 
донесена од Управниот одбор со Одлука 
бр. 01-182/4 од 31.10.2022 година. 
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  2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-9056/1 Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 425. 
 Врз основа на член 21-б став 1 од 
Законот за буџетите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 
192/15 и 167/16) и („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
151/21) и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 10.11.2022 година, донесе: 

 
З а к л у ч о к 

 за одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој за 2023 

      
  

 1.Се одобрува Предлог- Планот на 
програмите за развој за 2023 година; 
 2.Одобрениот Предлог- План на 
програмите за развој за 2023 година е 
составен дел на Буџетот на општина 
Струмица за 2023 година; 
 
 3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-9057/1   Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.       Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 
 
 
426. 
 
Врз основа на член 32 од Законот 

за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 
150/21 и 173/22) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 10.11.2022 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршувањето на Буџетот 

на општина Струмица за третиот 
квартал од 2022 година 

 
 

1. Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршувањето на Буџетот на 
општина Струмица за третиот квартал од 
2022 година. 
 

2. Составен дел на овој Заклучок е 
Кварталниот извештај составен на 
образец К1, К2 и К3. 
 
 3. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
  
Бр.08-9058/1  Совет на општина Струмица 
11.11.2022 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 

  
  



Стр. 16               Службен гласник на општина Струмица           бр. 19          18.11.2022 год. 
 

 
 426. К1- Квартален  извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за 
период: 01.01.2022 - 30.09.2022 год. 
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18.11.2022 год.             бр. 19        Службен гласник на општина Струмица            стр. 19 
 

 
К2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2022-30.09.2022 год.) 

 



Стр. 20               Службен гласник на општина Струмица           бр. 19          18.11.2022 год. 
 

К3. Квартален извештај  за промените на состојбата  на секое задолжување на 
Општина Струмица  и јавните претпријатија основани од општината (01.01.2022 -  
30.09.2022 год.) 
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