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  305. 
     Врз  основа   на член 129 став 2 од 
Законот  за   градење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13,137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 32/14, 
115/14, 149/14, 187/14, 44/1 и 129/15)) 
Градоначалникот на  општина Струмица , 
донесе 

Правилник 
за формата и содржината   на образецот 

на легитимацијата и амблемот на  
овластениот градежен инспектор   и 

начинот на нејзино издавање и 
одзeмање. 

 
Член 1 

 Со овој правилник се пропишува   
формата и содржината на образецот на 
легитимацијата и амблемот на  овластениот 
градежен инспектор   и начинот на нејзино 
издавање и одзeмање. 

 
Член 2 

 Легитимацијата на овластениот градежен 
инспектор   се издава според Образецот  кој 
е составен  дел на овој Правилник. 
 Образецот на легитимацијата  од став 1  
на овој член  е во правоаголна форма  
изработен на хамер  хартија  во бела боја  
со димензии 15 см х 11 см, а кога се 
превиткува е со димензии 7,5 см х 11 см 
обвиткан со  дводелна обвивка  од  
кизработена од кожа , во жолта   боја 
(корица на легитимацијата).  
 На предната страна од дводелната 
обвивка на легитимацијата  во горниот дел 
со црвена  боја  е втиснат грбот на 
Република Македонија , со големина 1см х 
1см и под него  е отпечатен текст во црвена 
боја „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ОПШТИНА СТРУМИЦА“ , а во средината е 

отпечатен текст во црвена боја 
„ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН 
ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР“ 
 Под овој текст е амблемот на 
овластениот  градежен инспектор. 

 Амблемот е во црвена боја  во вид на 
тријаголник  со димензии 4,5см х 4,5 см х 4,5 
см, обработен со раб од црна боја од 2 мм. 
 На внатрешната лева страна  од 
образецот е отпечатен грбот на општината, 
а под него текст: “ ОПШТИНА СТРУМИЦА“. 
Под овој текст, на левата страна се наоѓа  
место за фотографија со големина  2,5 см х 
3,5 см. Во долниот дел има простор каде 
што се впишуваат следните податоци: име и 
презима на  овластениот градежен 
инспектор, неговиот потпис, регистарски бој 
на легитимацијата, датум на издавање, 
потпис на градоначалникот и место за печат 
(М.П.). 
 Од  внатрешната лева страна  од 
образецот е отпечате текст: „Овластениот 
градежен инспектор   врши инспекциски 
надзор   над примената на Законот за 
градење од втора категорија, а според 
утврдените надлежности на Законот за 
градење . 
 Учесниците во изградбата, се должни на 
овластениот градежен инспектор да му 
овозможат непречено спроведување на 
инспекцискиот  надзор и да му ја дадат  на 
увид документацијата  што се однесува  на 
градбата што е предмет на надзор. 

 
Член 3 

 Легитимацијата на овластениот градежен 
инспектор ја издава  Градоначалникот на 
општина Струмица . 
 Легитимацијата има важност се додека 
овластениот градежен инспектор   на кој му 
е издадена  легитимацијата има својство на 
службено лице.  
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Ако на овластениот градежен 
инспектор  му престане работниот однос во 
Општина Струмица или ако биде 
распореден на друго работно место  во 
општината   ја враќа легитимацијата на 
Градоначалникот на општина Струмица. 

 
Член 4 

 Во случај на губење на легитимацијата,  
овластениот градежен инспектор веднаш , а 
најдоца  во рок од 3 ( три)  дена треба да го 
извести   Градоначалникот на општина 
Струмица,   кој по огласување за неважечка 
легитемацијата на овластениот градежен 
инспектор,  на овластениот градежен 
инспектор  му издава нова легитинација. 
  

Член 5 
 Легитимацијата се заменува со нова кога 
поради  оштетување или дотраеност ќе 
стане неупотреблива,   како и кога  има 
промена во личните податоци на 
овластениот градежен инспектор   . 
 Легитимацијата што се враќа или  
заменува , се поништува. 

Член 6 
 Овој Правилник влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр. 09 - 8511/1            Општина Струмица  
 12.11.2015 год.             Градоначалник, 
 С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

………………………… 
306. 
Образец –Легитимација на овластен градежен инспектор 

 

 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 
 

 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН 

ИНСПЕКТОР 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА  ОВЛАСТЕН 

ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР 
 

 
Слика 
2,5смх3 см 

   

                   Име и презиме 
 

………………………………………………………………….. 
      Потпис на овластениот градежен инспектор 
 

____________________/__________________________  
 Регистарски број                   дата на издавање 
 
 

………………………………..                М.П. 
         Градоначалник                          

 
 
          Овластениот градежен инспектор   
врши инспекциски надзор   над 
примената на Законот за градење од 
втора категорија, а според утврдените 
надлежности на Законот за градење .  
 
            Учесниците во изградбата, се 
должни на овластениот градежен 
инспектор да му овозможат непречено 
спроведување на инспекцискиот  надзор 
и да му ја дадат  на увид докумен-
тацијата  што се однесува  на градбата 
што е предмет на надзор. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за проширување 
и измена на распоредот на средствата на 

Буџетот на општина Струмица за 2015 
година 

 
Се објавува Одлуката за 

проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на општина Струмица 

за 2015 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
13.11.2015 година. 
 
      Бр.09-8551/2    Општина Струмица 
     17.11.2015 год.          Градоначалник, 
      С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 

................................. 
307. 
Врз основа на член 36 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 
192/15) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 13.11.2015 година, донесе 

 
О д л у к а 

за проширување и измена на распоредот на средствата на 
Буџетот на општина Струмица за 2015 година 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се врши проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
општина Струмица за 2015 година и тоа: 

 

Потпрограма и назив на потпрограмата         

             Потставка и опис на потставката Самофинан. Дотации Донации Кредити 

       
Се зголемуваат приходите на следните 
потставки:     

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА 

 
741120 

Блок дотации на општината по 
одделни намени 0 487.000 0 0 

 

741119 Наменска дотација на општината 
за активности од 
пожарникраство 

0 433.000 0 0 

   
0 920.000 0 0 

G10 
ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

    

 
401320 

Персонален данок на доход од 
надоместоци 0 0 0 0 

 
464990 Други трансфери 0 0 109.190 0 

 
480110 Купување на канцелариска опрема 0 0 -69.774 0 

 
425990 Други договорни услуги 0 0 -11.416 0 

 
423990 Други материјали 0 0 -28.000 0 

 
404150 Други надоместоци 0 0 0 0 

       
К20 

МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА 
ДЕЈНОСТ 

    

 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 -25.644 0 0 

 
401130 Основни плати - други вработени 0 -69.487 0 0 

 
425990 Други договорни услуги 0 45.000 0 0 

 
426990 Други оперативни расходи 0 50.131 0 0 
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N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
    

 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 120.000 0 0 

 
425760 Превозни услуги во образованието 0 598.000 0 0 

 
424210 Одржување на згради 0 560.274 0 0 

 
421240 Течни горива 0 -670.000 0 0 

 
401130 Основни плати - други вработени 0 300.000 0 0 

 
423110 Канцелариски материјали 0 40.000 0 0 

 
426410 Објавување на огласи 0 17.726 0 0 

 
427110 Привремени вработувања 0 -188.000 0 0 

       N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
    

 
424210 Одржување на згради 0 425.000 0 0 

 
401130 Основни плати - други вработени 0 403.202 0 0 

 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 144.998 0 0 

 
427110 Привремени вработувања 0 -305.000 0 0 

 
421240 Течни горива 0 -209.200 0 0 

       V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 
    

 
425990 Други договорни услуги 0 187.000 0 0 

 
424210 Одржување на згради 0 200.000 0 0 

 
421240 Течни горива 0 -168.010 0 0 

 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 -113.455 0 0 

 
401130 Основни плати - други вработени 0 -142.671 0 0 

 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 -150.000 0 0 

 
401130 Основни плати - други вработени 0 -600.000 0 0 

 
427110 Привремени вработувања 0 37.136 0 0 

       

W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
    

 
401130 Основни плати - други вработени 0 328.705 0 0 

 
402110 Основни придонеси за ПИО 0 104.295 0 0 

   
0 920.000 0 0 

 
Член 2 

 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  

денот  на  објавувањето  во „Службен  
гласник  на  општина  Струмица“  и  станува  
составен  дел  на Буџетот на општина 
Струмица за 2015 година. 
 
Бр. 08-8551/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за отпис на долг 
по основ на комунална такса за користење и 

одржување на јавно осветлување 
 

Се објавува Одлуката за отпис на долг по 
основ на комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 13.11.2015 година. 

 
     Бр.09-8552/2           Општина Струмица 
     16.11.2015 год.              Градоначалник, 
     С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................. 
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308. 
Врз основа на член 15 став 1 од 

Законот за еднократно отпишување на 
долговите на граѓаните („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 112/14) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 

Струмица“  бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 
1/15), a согласно доставените Одлуки за 
еднократен отпис на долг, донесени од 
Комисијата за постапување по барањата за 
еднократен отпис на долговите на граѓаните, 
Советот на општина Струмица, на седницата 
одржана на 13.11.2015 година, донесе 

 
 
 

О д л у к а 
за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и 

одржување на јавно осветлување 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се отпишува долгот по основ на комунална такса за користење и одржување 
на јавно осветлување, во вкупен износ од 14.828,05 денари,  на следните лица: 
 

Р.бр. Име и презиме Место Број на одлука Износ 

1 
Петре Трајков 
Виолета Трајкова 

Баница 10-6808/32633 3.623,05 

2 Реџеп Мустафов Струмица 10-6808/21184 4.931,00 

3 
Костадин Глигоров 
Јагода Глигорова 

Баница 10-6808/1190 2.161,00 

4 Атанас Велев Просениково 10-6808/32886/2 4.113,00 

   ВКУПНО: 14.828,00 

  
 

Член 2 
Советот на општина Струмица, врз 

основа на член 1 од оваа Одлука, за секое 
лице посебно, ќе донесе поединечна Одлука 
за отпис на долг по основ на комунална такса 
за користење и одржување на јавно 
осветлување и истата ќе се достави до 
должникот. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-8552/1  Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

…………………………. 
 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за давање на 

согласност за издавање под закуп на објекти 
во сопственост на општина Струмица 

 
 

Се објавува Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за давање на 
согласност за издавање под закуп на објекти 
во сопственост на општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 13.11.2015 
година. 
 
  Бр.09-8553/2            Општина Струмица 
  17.11.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 309.  
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
13.11.2015 година, донесе 
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О д л у к а 
за измена и дополнување на Одлуката за 
давање на согласност за издавање под 

закуп на објекти во сопственост на 
општина Струмица 

 
Член 1 

 Во Одлуката за давање на согласност за 
издавање под закуп на објекти сопственост 
на општина Струмица бр. 08-4084/1 од 
08.05.2015 година („Службен гласник на 
општина Струмица бр. 6/15), во член 1 став 
1, точката 6 се менува и гласи:  

„6. Дел од објект, заведен во Имотен 
лист бр. 515, КП бр. 2011, КО Добрејци, со 
површина од 54 м2.“ 
   По точка 7, се додава нова точка 8 која 
гласи: 

„8. Дел од објект, заведен во Имотен лист 
бр. 1824, КП бр. 3157, КО Банско, со 
површина од 217 м2.“ 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр. 08-8553/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

…………………… 
 

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

686/1 КО Струмица 
 

Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 
686/1 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 13.11.2015 година. 
 
 
   Бр.09-8554/2        Општина Струмица 
  17.11.2015 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 бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 13.11.2015 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. 686/1 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 - гаража, кој се наоѓа на КП бр. 686/1 
КО Струмица, во сопственост на Ленка 
Динева од Струмица. 
 Согласно ДУП за нов блок бр. 36, објектот 
на КП бр. 686/1 КО Струмица, се наоѓа во 
зона со намена станбени згради, на земјиште 
сопственост на Република Македонија.  

  
Член 2 

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

 
Бр. 08-8554/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

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

 
Се објавува Одлуката за утврдување 

потреба од донесување на урбанистичко - 



Стр.  8              Службен гласник на општина Струмица        бр. 13                17.11.2015 год.   

планска документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 7908 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 13.11.2015 
година. 
 
   Бр.09-8555/2             Општина Струмица 
  17.11.2015 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 бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска   
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 13.11.2015 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за  КП бр. 

7908 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправниот објект, станбена 
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7908 КО 
Струмица, во сопственост на лицето Атанас 
Донев. 
  Согласно ГУП на град Струмица, објектот 
на КП бр. 7908 КО Струмица, се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште сопственост 
на Република Македонија. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-8555/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

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

плански опфат за КП бр. 771 КО Банско 
 

Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 771 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 13.11.2015 
година. 
 
   Бр.09-8556/2        Општина Струмица 
  17.11.2015 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 бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 13.11.2015 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 

771 КО Банско 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправниот објект, станбена 
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 771 КО Банско, во 
сопственост на лицето Мамер Исмаилов. 
  Објектот на КП бр. 771 КО Банско, 
согласно УП за с. Банско, се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште сопственост 
на Исмаилов Весел Демир. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во  „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-8556/1   Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за одобрување 
на Предлог - Планот на програмите за развој 

 
 Се објавува Заклучокот за 
одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 13.11.2015 година. 
 
  Бр.09-8557/2           Општина Струмица 
  17.11.2015 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

........................... 
313. 
Врз основа на член 21-б од Законот 

за буџетите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 
95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана на 
13.11.2015 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за одобрување на Предлог - Планот на 
програмите за развој 

 
  1. Се одобрува Предлог - Планот на 
програмите за развој. 
    2. Одобрениот План на програмите за 
развој е составен дел на предлогот на 
Буџетот на општина Струмица за 2016 
година. 

3. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр. 08-8557/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

……………………………. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Програмата за работа на Општинската 

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

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Програмата за работа на 
Општинската јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 13.11.2015 
година. 
 
  Бр.09-8558/2      Општина Струмица 
 17.11.2015 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................... 
 314. 
 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 и 1/15), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 13.11.2015 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 

2016 година 
 
 1. Се усвојува Програмата за работа на 
Општинската јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 година, 
донесена од Управниот одбор со Одлука бр. 
02-281/2 од 28.10.2015 година 
    2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
Бр. 08-8558/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 
 

………………………… 
 

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

согласност на Извештајот за работењето на 
ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за првото 

полугодие од  I до VI месец 2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето на 
ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за првото 
полугодие од I до VI месец 2015 година, 
донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 13.11.2015 година. 
 
    Бр.09-8559/2     Општина Струмица 
   17.11.2015 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

......................... 
315. 
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, 6/2012, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 13.11.2015 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работењето на ЈПЕД „Струмица - 

гас“ Струмица за првото полугодие од  I 
до VI месец 2015 година 

 
1. Се дава согласност на 

Извештајот за работењето на ЈПЕД 
„Струмица - гас“ Струмица за првото 
полугодие од I до VI месец 2015 година, 
усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-
222/2 од 01.10.2015 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-8559/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

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

согласност на Извештајот за работењето на 
ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за периодот 

од 01.01. до 30.09.2015 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работењето на 
ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за периодот 
од 01.01. до 30.09.2015 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 13.11.2015 година. 
 
  Бр.09-8560/2        Општина Струмица 
  17.11.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

................................ 
316. 
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, 6/2012, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 13.11.2015 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работењето на ЈПЕД „Струмица - 

гас“ Струмица за периодот од  01.01. до 
30.09.2015 година 

 
       1.Се дава согласност на Извештајот за 
работењето на ЈПЕД „Струмица - 
гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 
30.09.2015 година, усвоен од Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-246/3 од 05.11.2015 
година. 
     2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-8560/1 Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

…………………………. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), 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 од 01.01. до 30.09.2015 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 30.09.2015 година, 
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донесен на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 13.11.2015 година. 
 
   Бр.09-8561/2          Општина Струмица 
  17.11.2015 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

............................. 
317. 
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, 6/2012, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот 
на општина Струмица, на седницата одржана 
на 13.11.2015 година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. 
до 30.09.2015 година 

 
 1.Се дава согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта-  
Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. 
до 30.09.2015 година, усвоен од Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-797/2 од 02.11.2015 
година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр.08-8561/1   Совет на општина Струмица 
 16.11.2015 год.         Претседател, 
 С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за одложување 
на донесување Одлука за утврдување 
неисполнети услови за донесување на 

урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за одложување на 
донесување Одлука за утврдување 
неисполнети услови за донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица, 
донесен на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 13.11.2015 
година. 
 
      Бр. 09-8562/2       Општина Струмица 
     17.11.2015 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 бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 13.11.2015 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за одложување на донесување Одлука за 
утврдување неисполнети услови за 

донесување на урбанистичко - планска 
документација за  усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП бр. 
7519 КО Струмица 

 
 1. Се одложува донесувањето на Одлука 
за утврдување неисполнети услови за 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на намената 
на градежно замјиште на КП бр. 7519 КО 
Струмица, за да се изврши промена во 
Геодетскиот елаборат. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр. 08-8562/1   Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а          Јосиф Христов с.р. 

……………………………. 
 

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

недонесување на Детален урбанистички 
план за дел од Блок 22, (Урбана единица 2, 
Блок 13, согласно ГУП), измена и дополна, 
Општина Струмица, плански период 2013 – 

2018 
 

 Се објавува Заклучокот за 
недонесување на Детален урбанистички 
план за дел од Блок 22, (Урбана единица 2, 
Блок 13, согласно ГУП), измена и дополна, 
Општина Струмица, плански период 2013 – 
2018, донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 13.11.2015 
година. 
 
  Бр.09-8563/2        Општина Струмица 
  17.11.2015 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

............................... 
 319. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана на 
13.11.2015 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за недонесување на Детален 

урбанистички план за дел од Блок 22, 
(Урбана единица 2, Блок 13, согласно 

ГУП), измена и дополна, Општина 
Струмица, плански период 2013 – 2018 

 
1. Не се донесува Детален 

урбанистички план за дел од Блок 22, 
(Урбана единица 2, Блок 13, согласно ГУП), 
измена и дополна, Општина Струмица, 
плански период 2013 – 2018. 

2. Поради промена на границите 
помеѓу градежните парцели бр. 13-47 и бр. 
13-49, повторно да се спроведе јавна анкета 
и јавна презентација по Нацрт ДУП за дел од 
Блок 22 (Блок 13, Урбана единица 2, 
согласно ГУП) во град Струмица. 

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

 
Бр. 08-8563/1   Совет на општина Струмица 
16.11.2015 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

………………………… 
  

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за усвојување 
на Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за третиот 

квартал од 2015 година 
 

 Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за третиот 
квартал од 2015 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 13.11.2015 година. 
 
   Бр. 09-8564/2      Општина Струмица 
   17.11.2015 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

........................... 
320. 
Врз основа на член 32 од Законот за 

финансирање на единиците на локална 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 13.11.2015 година, 
донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2015 

година 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за третиот квартал од 2015 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.08-8564/1    Совет на општина Струмица 
 16.11.2015 год.    Претседател, 
 С т р у м и ц а     Јосиф Христов  с.р.  

…………………… 
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`320. 
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот 

квартал од 2015 година 
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