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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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на 

општина Струмица за 2011 година 
  
 
 Се објавува Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на 
општина Струмица за 2011 година, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.12.2011 година. 
 
Бр. 08-7575/2               Градоначалник 
22.12.2011 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

  
 
  
 
 354. 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 
2 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02)  и член 43 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст („Службен гласник на општина 
Струмица“  бр. 5/06) Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
21.12.2011 година донесе 

 
 
 

 Од л у к а  
за измена на распоредот на средствата 
во Буџетот на општина Струмица  за 

2011 година 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се врши  измена на 
распоредот на средства во Буџетот на 
општина Струмица  за 2011 година на 
следниот  начин: 
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Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето и станува составен 
дел на Буџетот на општина Струмица за 
2011 година, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7575/1   Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за субвенцио-
нирање на неплатен долг кон ЈПКД „Кому-
налец“ Струмица на семејства од општина 
Струмица со посебен социјален статус 

 
 Се објавува Одлуката за 
субвенционирање на неплатен долг кон 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица на семејства  
 
 
 

од Општина Струмица со посебен социјален 
статус, донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
      Бр. 08-7602/2                 Градоначалник 
      22.12.2011 год.        на општина Струмица 
      С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

........................... 
 355. 
 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 – пречистен 
текст („Службен гласник на општина Струмица 
бр. 5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 21.12.2011 година, 
донесе 
       О д л у к а 
за субвенционирање на неплатен долг кон 
ЈПКД „Комуналец“  на семејства од Општина 

Струмица со посебен социјален статус 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се субвенционира 
плаќањето на обврските по неплатен долг кон 
ЈПКД „Комуналец“ – Струмица,  на семејства со 
посебно тежок социјален статус.     

Член 2 
 Во семејства со посебно тежок 
социјален статус во смисла на оваа Одлука 
спаѓаат : 
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 1. Семејства во чиј состав има самохран 
родител; 
 2. Семејства во чиј состав има член со траен 
инвалидитет од било кој карактер или степен на 
инвалидност потврден со медицинска белешка; 
и  
 3. Семејства во чиј состав има најмалку два 
члена со полни 18 години или постари од 18 
години, а приходи по основ на вработување или 
пензија прима само еден или ниеден член од 
семејството. 

Член 3 
 Оваа Одлука не се однесува за  семејства 
што:    
  1. Имаат во сопственост на  име на член 
или членови на семејството,  збирно повеќе од 
1,5 хектари земјиште;  
     2. Имаат во сопственост на  име на член 
или членови на семејството повеќе од еден 
стан, куќа или деловен простор; и  
    3. Оствариле вкупен годишен приход по 
било кој основ во     семејството во износ  
поголем од 200.000 денари. 

Член 4 
 Условите, начинот и постапката за 
остварување на оваа право и   потребната 
документација,  ќе бидат регулирани со посебен 
правилник,  донесен од Градоначалникот на 
општина Струмица 

Член 5 
 Субвенционирањето ќе се врши од Буџетот 
на општина Струмица,  од ставки и програми  во 
кои има предвидено средства за трансфер кон 
јавни претпријатија, установи и служби од 
општинска надлежност. 

Член 6 
 Вкупното субвенционирање ќе биде 
еднократно за 2011 година за не повеќе од 
18.500.000 денари и еднократно за 2012 година 
за не повеќе од 17.500.000 денари. 

Член 7 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во  „Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
Бр. 07-7602/1           Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Градона-
чалникот 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 5413 

КО Стрмица 
  
 Се објавува  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за  промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура  на КП 5413 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
21.12.2011 година. 
 
       Бр. 08-7609/2                     Градоначалник 
       22.12.2011 год.            на општина Струмица 
       С т р у м и ц а                    Зоран Заев с.р. 

....................... 
 356. 
 Врз основа на член 4 став 1 од Законот 
за постапување со бесправни објекти („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/11), 
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 – пречистен текст („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
21.12.2011 година, донесe 

 
О д л у к а  

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

инфраструктура на КП 5413 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус на 
безправен  објект -  станбена куќа кој се наоѓа 
на КП. 5413 КО Струмица во зона за домување 
според ДУП на град Струмица, Блок бр.8, во 
сопственост на  Еминов Емин  од Струмица.  . 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7609/1     Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), 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 4796 КО Струмица 

  
 Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура  на КП 4796 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
   Бр. 08-7612/2             Градоначалник 
   22.12.2011 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.................................. 
 357. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправни 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), 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 – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 21.12.2011 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 4796/1 КО 
Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на безправен  објект кој се наоѓа на КП бр. 
4796/1 КО Струмица во зона за домување 

според ДУП на град Струмица, Блок бр.4, во 
сопственост на  Крстев Тиме  од Струмица.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7612/1 Совет на општина Струмица 
21.11.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 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 промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура на КП 6906 

КО Струмица 
 Се објавува  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за  промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура  на КП 6906 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
21.12.2011 година. 
 
   Бр. 08-7614/2                  Градоначалник 
   22.12.2011 год.           на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 358. 
 Врз основа на член 4 став 1 од Законот 
за постапување со бесправни објекти („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/11), 
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 – пречистен текст („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
21.12.2011 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 6906 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
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промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на безправен  објект -  станбена куќа кој се 
наоѓа на КП бр. 6906 КО Струмица во зона 
дел на семејни куќи и дел тротоар според 
ГУП на град Струмица, во сопственост на  
Монев Г. Васе  од Струмица.  . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7614/1   Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градона-чалникот 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 6637/36 КО Струмица 

  
 Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура  на КП 6637/36 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
21.12.2011 година. 
 
   Бр. 08-7615/2            Градоначалник 
   22.12.2011 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев  с.р. 

.......................... 
 359. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправни 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), 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 – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 21.12.2011 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 6637/36 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус на 
безправен  објект -  станбена куќа со висина 
По+Пр+1 (подрум, приземје и кат) кој се наоѓа 
на КП бр. 6637/36 КО Струмица во зона дел на 
семејни куќи и дел траса на предвидена улица 
според ГУП на град Струмица, во сопственост 
на  Христов Влатко  од Струмица.  . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7615/1         Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Градона-
чалникот 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 услогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 1630 КО 

Дабиља 
 

 Се објавува  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за услогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 1630 КО 
Дабиља, донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
   Бр. 08-7606/2                   Градоначалник 
   22.12.2011 год.         на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                   Зоран Заев с.р. 

................................ 
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 360. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправни 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), 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 – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 21.12.2011 година, донесe 
      

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување на намената на градежно 

земјиште за КП 1630 КО Дабиле 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект  со намена 
А1-Домување  во станбена куќа, кој се наоѓа 
на  КП 1630 КО Дабиља,  според УДНМ се 
наоѓа надвор од градежен опфат,  објектот е 
во сопственост на лицето  Котев Ване  од 
Дабиле. 

.Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден, од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица. 
 
Бр. 07-7606/1  Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градона-чалникот 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 3745 и 3746 КО  Дабиле 

  
 Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 

урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура  на КП 3745 и 3746 КО Дабиле, 
донесена на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.12.2011 година. 
 
   Бр. 08-7616/2     Градоначалник 
   22.12.2011 год.        на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев   с.р. 

................................. 
 361. 
 Врз основа на член 4 став 1 од Законот 
за постапување со бесправни објекти („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/11), 
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 – пречистен текст („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
21.12.2011 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 3745 и 3746 КО 

Дабиља 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус на 
безправен  објект -  станбена куќа кој се наоѓа 
на КП бр. 3745 и 3746 КО Дабиља во зона за 
домување и дел во зона на проектиран пат 
според УДНМ  на с.Дабиља, во сопственост на  
Атанасов Сашко  од с.Дабиља  . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7616/1       Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
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 услогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

3093/2 КО Куклиш 
 Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 3093/2 КО Куклиш, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
   Бр. 08-7607/2             Градоначалник 
   22.12.2011 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................ 
 362. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправни 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), 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 – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 21.12.2011 година, донесe 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
услогласување  на намената на градежно 

земјиште за КП бр. 3093/2 КО Куклиш 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект  со намена 
А1-Домување  во станбена куќа со висина, 
кој се наоѓа на  КП бр. 3093/2 КО Куклиш 
надвор од градежните опфати на Струмица 
и Куклиш,  во сопственост на лицето  
Кировски Венко  од Струмица. 

. Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден, од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица. 
 
Бр. 07-7607/1   Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
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 тра-сата 
на сообраќајната инфраструктура на КП 3311/1 

и 3312/1 КО Банско 
  
 Се објавува  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за  промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура  на КП 3311/1 
и 3312/1 КО Банско, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
21.12.2011 година. 
 
   Бр. 08-7608/2                    Градоначалник 
   22.12.2011 год.           на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                     Зоран Заев с.р. 

................................ 
 363. 
 Врз основа на член 4 став 1 од Законот 
за постапување со бесправни објекти („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/11), 
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 – пречистен текст („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
21.12.2011 година, донесe 

 
О д л у к а  

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

инфраструктура на КП 3311/1 и 3312/1 КО 
Банско 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус на 
безправен  објект -  станбена куќа кој се наоѓа 
на КП бр. 3311/1 и 3312/1 КО Банско во 
сопственост на  Јаневски Трајче  од с. Банско. 
 . 
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7608/1   Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), 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 2818 КО Банско 

 
 Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура  на КП 2818 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
   Бр. 08-7611/2           Градоначалник 
   22.12.2011 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

............................ 
 364. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправни 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), 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 – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 21.12.2011 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 2818 КО Банско 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус на 
безправен  објект -  станбена куќа кој се наоѓа 
на КП бр. 2818 КО Банско, во сопственост на  
Атанасова Ленка  од с.Банско.   

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7611/1      Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
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 3419 

КО Банско 
 

 Се објавува  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за  промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура  на КП 3419 
КО Банско, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
     Бр. 08-7613/2                Градоначалник 
     22.12.2011 год.     на општина Струмица 
      С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

........................... 
 365. 
 Врз основа на член 4 став 1 од Законот 
за постапување со бесправни објекти („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/11), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправните објекти во 
урбанистичката планска документација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
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56/11) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 21.12.2011 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 3419 КО Банско 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на безправен  објект -  деловен објект кој се 
наоѓа на КП бр. 3419 КО Банско во зона дел 
на семејни куќи и дел траса на зацртана 
улица според УДНМ на с.Банско, во 
сопственост на  Амедов Риза  од с.Банско.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-7613/1     Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за именување 
член во Локалниот економско социјален 

совет на општина Струмица 
  
 Се објавува  Решението за 
именување член во Локалниот економско 
социјален совет на општина Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
  Бр. 08-7603/2             Градоначалник 
  22.12.2011 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 366. 
 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 – пречистен 
текст („Службен гласник на општина Струмица 
бр.5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 21.12.2011 година, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н и  е 

за именување член во Локалниот економско 
социјален совет на  Општина Струмица 

   
 1. За член во Локален економско 
социјален совет на општина Струмица се 
именува Ацо Христов, член на Советот на 
општина Струмица.    
 2. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“.   
 
Бр. 07-7603/1     Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, донесе 

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

на Одлуката за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 

документација за услогласување на намената 
на градежно земјиште за КП 7589/1 КО 

Струмица 
 

 Се објавува  Заклучокот за 
недонесување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за услогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 7589/1 
КО Струмица, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
       Бр. 08-7604/2               Градоначалник 
       22.12.2011 год.         на општина Струмица 
       С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

............................ 
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 367. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправни 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), 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 – 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 21.12.2011 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за недонесување на Одлуката за 
утврдување потреба од урбанистичко 

планска документација за услогласување  
на намената на градежно земјиште за КП 

бр. 7589/1 КО Струмица 
 

 I. Не се донесува Одлука за  
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект  со намена 
А1-Домување  во станбена куќа со висина 
Пр (приземје), кој се наоѓа на  КП бр. 7589/1 
КО Струмица,  според ДУП ДЕВИЈАЦИЈА,  
во сопственост на лицето  Јанев Тони  од 
Струмица. 
 II. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
 
Бр. 07-7604/1  Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од 
Статутот на општина Струмица – пречистен 
текст  („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

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

недонесување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 

планска документација за услогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 7899 

КО Струмица 
 

 Се објавува  Заклучокот за 
недонесување на Одлуката за утврдување 

потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за услогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 7899 КО 
Струмица, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 21.12.2011 
година. 
 
      Бр. 08-7605/2              Градоначалник 
      22.12.2011 год.      на општина Струмица 
      С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

............................. 
 368. 
 Врз основа на член 4 став 1 од Законот 
за постапување со бесправни објекти („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/11), 
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 – пречистен текст („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
21.12.2011 година, донесе 

 
З а к л у ч о к   

за недонесување на Одлуката утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 

планска документација за услогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 7899 

КО Струмица 
 

 I. Не се донесува Одлука за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за бесправниот 
објект  станбена куќа, кој се наоѓа на  КП 7899 
КО Струмица,  според ГУП објектот е надвор од 
градежниот опфат на град Струмица,  во 
сопственост на лицето Петров Митко од 
Струмица. 
 . 
 II.Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден, од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица. 
 
Бр. 07-7605/1          Совет на општина Струмица 
21.12.2011 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 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Службен гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Градона-
чалникот на општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за 

недонесување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП 6617/1 и 6617/2 КО Струмица 

 
 Се објавува  Заклучокот за 
недонесување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на 
трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП 6617/1 и 6617/2 КО Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 21.12.2011 година. 
 
    Бр. 08-7610/2  Градоначалник 
    22.12.2011 год.   на општина Струмица 
    С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 369.  
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправни 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11), 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 – 
пречистен текст („Службен гласник на 

општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана на 
21.12.2011 година, донесе 

 
З а к л у ч о к  

 за недонесување на Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП 6617/1 и 6617/2 КО 
Струмица 

 
 I. Не се донесува Одлука заутврдување 
потреба од донесување на урбанистичко-
планска документација  за промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на безправен  објект -  
станбена куќа со намена А1 кој се наоѓа на КП 
бр. 6617/1 и 6617/2 КО Струмица во зона за 
домување според ДУП на град Струмица, Блок 
бр.38 и навлегува во коритото на каналот, 
објектот е во сопственост на  Николов Атанас од 
Струмица.  . 

 
 II.Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
   Бр .07-7610/1    Совет на општина Струмица 
   21.12.2011 год.              Претседател, 
   С т р у м и ц а         Марјан Даскаловски с.р. 

_____________________________________________ 
 

_______________________________ 
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