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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, 8/18),  Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

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

согласност и овластување за 
потпишување на договор/и за грант, по  

проект: “Водоснабдување и одведување 
на отпадни води“ 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност и овластување за 
потпишување на договор/и за грант, по  
проект: “Водоснабдување и одведување 
на отпадни води“, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 12.07.2018 година. 
 
 
Бр.09-5865/2     Општина Струмица 
13.07.2018 год.        Градоначалник 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 174. 
Врз основа на  член 36  од Законот 

за локална самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 05/02), член 
5 од  Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10),  член 2 од  

Одлуката за распределба на средствата 
согласно договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/2010, 
113/15 и 151/15), и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 12.07.2018 година, донесе 

 
О д л у к а 

за давање согласност и овластување за 
потпишување на договор/и за грант, по  

проект: “Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ 

 
Член 1 

 
Се дава согласност и овластување 

на Грдоначалникот на општина Струмица 
за  потпишување на договор/и за грант,  
согласно Договорот за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 
Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со 
заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/10, 113/15 
и  141/15), меѓу Општина  Струмица  и 
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Министерство за транспорт и врски на 
Република Македонија.  

 
Член 2 

 
Се задолжува и овластува 

Градоначалникот на општина Струмица , 
да го потпише договорот/ите за грант, кој 
ќе се склучи согласно Договорот за 
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 
помеѓу Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со 
заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) меѓу Општина 
Струмица  и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија. 

 
Член 3 

 
Оваа Одлука влегува  во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица”.  
 
Бр.08-5865/1 Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р. 
 

………………………… 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15 I 8/18), Градоначалниот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

согласност и овластување  за измирување 
односно пренасочување на средства од 

буџетската сметка на Општина Струмица  
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност и овластување  за измирување 
односно пренасочување на средства од 
буџетската сметка на Општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2018 
година. 
 
 Бр.09-5866/2      Општина Струмица 
13.07.2018 год.         Градоначалник 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 175. 
Врз основа на  член 36 од Законот 

за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ” бр. 05/02),  член 4 став 6 и 7 од 
Законот за јавен долг („Службен весник на 
РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11)  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 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за давање согласност и овластување  

за измирување односно пренасочување 
на средства од буџетската сметка на 

Општина Струмица  
 

Член 1 
Во случај на непочитување на 

договорените услуги, со оваа Одлука се 
дава согласност и овластување на 
Градоначалникот на општина Струмица за 
измирување на средства од буџетската 
сметка на Општина Струмица, во износ на 
искористените средства од Договорот/ите 
за грант, кои ќе се склучат согласно 
Договор за финансирање СЕПАРИС број 
2008-0446 помеѓу Република Македонија и 
Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со 
заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/10, 13/15 
и  141/15)), помеѓу Општина  Струмкица  и 
Министерство за транспорт и врски на 
Република Македонија. 
 

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на 

Општина Струмица  да изврши 
измирување на средствата од буџетската 
сметка на општината, во износ на 
искористените средства од Договорот/ите 
за грант односно наплатата на средства 
да ја извршува Министерство за финансии 
на Република Македонија, со насочување 
на средства од буџетската сметка на 
општината-крајниот корисник и/или со 
задршка на дел од дотациите кои треба да 
се распределат на Општина Струмица, до 
износот потребен за наплата на 
побарувањето, согласно одредбите од 
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Законот за јавен долг („Службен весник на 
РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

 
Член 3 

 
Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица”.  
 
Бр.08-5866/1  Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

на приоритет и сопствено учество на 
проект за “Економска валоризација на 
културната и алтернативна туристичка 
понуда на Цареви кули во туристичка 

дестинација Струмица“ 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Економска 
валоризација на културната и 
алтернативна туристичка понуда на 
Цареви кули во туристичка дестинација 
Струмица“, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.07.2018 година. 
 
 
Бр.09-5867/2      Општина Струмица 
13.07.2018 год.          Градоначалник 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

 176. 
 

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 и 8/18 ), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2018 година, донесе: 

 
О д л у к а 

за утврдување на приоритет и 
сопствено учество на проект за 

“Економска валоризација на културната 
и алтернативна туристичка понуда на 

Цареви кули во туристичка дестинација 
Струмица“ 

 
 

Член 1  
 Се утврдува приоритет и 
сопствено учество на проект за 
“Економска валоризација на културната и 
алтернативна туристичка понуда на 
Цареви кули во туристичка дестинација 
Струмица“, Општина Струмица. 
 

Член 2 
 Со утврдениот приоритет и 
сопствено учество на Проект за 
“Економска валоризација на културната и 
алтернативна туристичка понуда на 
Цареви кули во туристичка дестинација 
Струмица“, ќе се аплицира на Јавниот 
повик за прибирање на предлог проекти на 
втор повик за изразување интерес за 
Инвестиции на подгрантови во 
инфраструктура поврзана со туризмот и 
поврзување на дестинациите- бр.LRCP- 
1/18 (139), објавен од Единица за 
Спроведување на проект ПЛРК- проект за 
локална и регионална конкурентност, 
финансиран од ЕУ и Светска Банка.  
  

Член 3 
 Носител на проектот е Општина 
Струмица, дел од средствата (16%) за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 
Општина Струмица за 2018, со износ од 
9.840.000,00 денари со ДДВ. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
Бр.08-5867/1 Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15  и 8/18),  Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 

на приоритет и сопствено учество на 
проект за “Манастирски туризам/ 

МОНТОУР “ 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на приоритет и сопствено 
учество на проект за “Манастирски 
туризам/ МОНТОУР “,донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 
 
Бр.09-5868/2       Општина Струмица 
13.07.2018 год.         Градоначалник 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 177.    
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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2018 година, донесе: 
 

О д л у к а 
 за утврдување на приоритет и 
сопствено учество на проект за 

“Манастирски туризам/ МОНТОУР “ 
 

Член 1  
 Се утврдува приоритет и 
сопствено учество на проект за 
“Манастирски туризам/ МОНТОУР“, 
Општина Струмица. 
 

Член 2 
 

 Со утврдениот приоритет и 
сопствено учество на Проект за 
“Манастирски туризам/ МОНТОУР“, ќе се 
аплицира на Јавниот повик за прибирање 
на предлог проекти на втор повик за 
изразување интерес за Инвестиции на 
подгрантови во инфраструктура поврзана 
со туризмот и поврзување на 
дестинациите- бр.LRCP- 1/18 (81/05-180), 
објавен од Единица за Спроведување на 
проект ПЛРК- проект за локална и 
регионална конкурентност, финансиран од 
ЕУ и Светска Банка.  
  

Член 3 
 

 Носител на проектот е Општина 
Струмица, дел од средствата (10%) за 
реализација на овој проект се сопствено 
учество и се предвидени во Буџетот на 

Општина Струмица за 2018, со износ од 
3.786.739,50 денари со ДДВ. 
 

Член 4 
 

 Оваа Одлука влегува во сила   со 
денот на  објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5868/1  Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

…………………………… 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

парични средства на  СОУ „Јане 
Сандански“ и СОУ „Никола Карев“ од 

Струмица  

 Се објавува Одлуката за 
доделување парични средства на  СОУ 
„Јане Сандански“ и СОУ „Никола Карев“ од 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.07.2018 година. 
 
Бр.09-5869/2      Општина Струмица 
13.07.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
 178. 

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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2018 година, донесе: 

 
О д л у к а 

за доделување парични средства на  
СОУ „Јане Сандански“ и СОУ „Никола 

Карев“ од Струмица  
 

Член 1 
 

 На СОУ „Јане Сандански“ и СОУ 
„Никола Карев“ од Струмица им се 
доделуваат парични средства во нето 
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износ од 100.000,oo  денари, за покривање 
на дел од трошоците за превоз на 
учениците за учество на Интернационаен 
натпревар во Барселона, Шпанија .  

 
Член 2 

 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2018 година и да се 
трансферираат на  доставена 
трансакциона сметка. 

 
Член 3  

 Оваа Одлука влегува во сила  по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица “. 
 
Бр.08-5869/1 Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.          Претседател,  
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

………………………… 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,  
1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

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

парични средства на  Атанас Јанев од 
Струмица 

 Се објавува Одлуката за 
доделување парични средства на  Атанас 
Јанев од Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 
 
 
Бр.09-5870/2     Општина Струмица 
13.07.2018 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 
 

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

 179. 
 

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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2018 година, донесе: 
 

 
О д л у к а 

за доделување парични средства на  
Атанас Јанев од Струмица 

 
Член 1 

 На Атанас Јанев од Струмица  му 
се доделуваат парични средства во нето 
износ од  60.000,oo  денари, за лекување 
во Република Турција.  

 
Член 2 

 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2018 година и да се 
трансферираат на  доставена 
трансакциона сметка. 
 

Член 3  
 Оваа Одлука влегува во сила со  
денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на општина Струмица. 
 
Бр.08-5870/1 Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Акциски план за заштита и спречување 
на дискриминација на Општина Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
донесување на Акциски план за заштита и 
спречување на дискриминација на 
Општина Струмица, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 
 
 
Бр.09-5871/2     Општина Струмица  
13.07.2018 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 
 

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



13.07.2018 год.             бр. 9       Службен гласник на општина Струмица        стр. 7 
 
  
 180. 
 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 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
12.07.2018 година, донесе 
 

О д л у к а 
за донесување на Акциски план за 

заштита и спречување на 
дискриминација на Општина Струмица 

 
Член 1 

 
 Се донесува Акцискиот план за 
заштита и спречување на дискриминација 
на Општина Струмица 
 

Член 2 
 

 Составен дел на оваа Одлука е 
Акцискиот план за заштита и спречување 
на дискриминација на Општина Струмица. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-5871/1 Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 
средства за нови вработувања во ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2019 година 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 
средства за нови вработувања во ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2019 година, 
донесена на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 12.07.2018 
година. 
 
Бр.09-5872/2       Општина Струмица 
13.07.2018 год.          Градоначалник 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 181. 
Врз основа на член 37-ѕ став 3 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 и 64/18) 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 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за давање согласност за обезбедени 

финансиски средства за нови 
вработувања во ЈПКД „Комуналец“ 

Струмица за 2019 година 
 

Член 1 
 Се дава согласност за обезбедени 
финансиски средства за нови 
вработувања согласно Годишниот план за 
вработување за 2019 година во ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица. 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5872/1  Совет на општина Струмица 
12.07.2018 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 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 и  8/18), 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. 
440 КО Водоча 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 



Стр. 8               Службен гласник на општина Струмица           бр. 9              13.07.2018 год. 
 

 

урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
440 КО Водоча, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 12.07.2018 година. 

 
Бр. 09-5873/2          Општина Струмица 
13.07.2018 год.         Градоначалник,  
С т р у м и ц а           Коста Јаневски  с.р. 

...................................... 
 182. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 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. 440 КО Водоча 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
планскиот опфат за бесправниот објект, 
викенд куќа и гаража, кој се наоѓа на  КП 
бр. 440, КО Водоча , во сопственост на   
Ленче Попчевалиева од Струмица, ул. 
„Стив Наумов“ бр.143 
  Објектот на КП бр.440, во  КО 
Водоча, според УПС  Водоча, се наоѓа 
надвор од плански опфат, на земјиште 
сопственост на Ленче Попчевалиева. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
         
Бр.08-5873/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

………………………. 
 

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 и 8/18), 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.155/1 и КП бр.901 КО Баница 
 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП 
бр.155/1 и КП бр.901 КО Баница, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 

 
Бр. 09-5874/2        Општина Струмица 
13.07.2018 год.         Градоначалник,  
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

........................................... 
 183. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10,  1/15 I 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 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.155/1 и КП бр.901 КО Баница 

 
    Член 1  

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
викенд куќа, која се наоѓа на две 
катастарски парцели и тоа КП бр.155/1 и 
КП бр.901 во КО Баница, во сопственост 
на лицето Костадинка Шарламанова од 
Струмица, ул. „Никола Тесла“ бр.21. 
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  Објектот на КП бр.155/1 и КП 
бр.901 КО Баница, според УПС  Баница, 
се наоѓа надвор од плански 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.08-5874/1  Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.            Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

……………………………. 
 

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  и 8/18), 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. 
7898/1 КО Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7898/1 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 

 
Бр. 09-5875/2         Општина Струмица 
13.07.2018 год.        Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

................................ 
 
 184. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 

седницата одржана на 12.07.2018 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. 7898/1 КО 

Струмица 
 

    Член 1 
 
  Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
7898/1 КO Струмица, во сопственост на  
Драгица Тонева од Струмица, ул. 
„Крушевска Република“ бр. 226. 
  Објектот на КП бр.7898/1 КО 
Струмица, според ГУП на  град 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.08-5875/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

……………………………….. 
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 и 8/18), Градоначалникот на oпштина 
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. 
7759 КО Струмица 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7759 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 

 
Бр. 09-5876/2     Општина Струмица 
13.07.2018 год.     Градоначалник,  
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

.................................... 
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 185. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 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. 7759 КО Струмица 

 
 

    Член 1 
  

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
викенд куќа и помошен објект, кој се наоѓа 
на  КП бр. 7759 КО Струмица, во 
сопственост на Роза Малинова од 
Струмица, ул. „Браќа Миладинови“  бр. 34-
10. 
  Објектот на КП бр.7759 КО 
Струмица, според ГУП на  град Струмица, 
се наоѓа вон градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на  Роза Малинова. 
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
            
Бр.08-5876/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.            Претсeдател, 
С т р у м и ц а     Марjан Даскаловски  с.р. 

………………………… 
 

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 и 8/18), 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. 

691 КО Просениково 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
691 КО Просениково, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 

 
Бр. 09-5877/2          Општина Струмица 
13.07.2018 год.          Градоначалник,  
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 186. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе:  

 
Одлука 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 

за проширување на плански опфат за 
КП бр. 691 КО Просениково 

 
    Член 1  

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 691 
КО Просениково, во сопственост на   Коста 
Николов од с. Просениково бр. 66. 
 
  Објектот на КП бр. 691 КО 
Просениково, според УПС  Просениково, 
се наоѓа надвор од планскиот опфат, на 
земјиште сопственост на  Коста Николов. 
 . 
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
 
Бр.08-5877/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.            Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

………………………………….. 
 
 

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 и 8/18), 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. 1969/3 КО 

Свидовица 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1969/3 КО Свидовица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 

 
Бр. 09-5878/2      Општина Струмица 
13.07.2018 год.     Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

 187. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
Член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 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. 1969/3 КО Свидовица 

 
    Член 1  

 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
станбена куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
1969/3 КО Свидовица, во сопственост на 
лицето Џенгиз Иљазов од с. Свидовица 
бр.39. 
  Објектот на КП бр.1969/3 КО 
Свидовица, според УПС  Свидовица, се 
наоѓа надвор од плански 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.08-5878/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.        Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 
 

……………………………… 
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  и 8/18), Градоначалникот на општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за услогласување  
на намената на градежно земјиште на КП 

544 КО Баница 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување на намената на градежно 
земјиште на КП 544 КО Баница, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 
 
Бр. 09-5879/2       Општина Струмица 
13.07.2018 год.        Градоначалник,  
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
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 188. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10,  1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе:  

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 

за услогласување  на намената на 
градежно земјиште на КП 544 КО Баница 

 
  

   Член 1  
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект,станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 544 КО Баница во 
сопственост на  Боби Костадинов од с. 
Баница.  
 Според УПС Баница, објектот   на 
КП бр. 544 КО Баница, се наоѓа во 
градежна парцела со намена-индустрија: 
конфекција, трикотажа, обувки, 
прехрамбена индустрија и сл., на земјиште 
со право на сопственост на лицето 
Димитраќе Костадинов.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
            
Бр.08-5879/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

……………………………. 
 

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, и 8/18), 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 услогласување  
на намената на градежно земјиште на КП 

773/2 и 773/1 КО Банско 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување на намената на градежно 
земјиште на КП 773/2 и 773/1 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2018 
година. 

 
Бр. 09-5880/2           Општина Струмица 
13.07.2018 год.             Градоначалник,  
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
 189. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе:  

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 

за услогласување  на намената на 
градежно земјиште на КП 773/2 и 773/1 

КО Банско 
 

    Член 1  
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 773/2 и 773/1 КО Банско во 
сопственост на  Ѓунер Мустафов од с. 
Банско бр.249.  
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 Според УПС Банско, објектот  на 
КП бр. 773/2 и 773/1 КО Банско, се наоѓа 
во зона со намена – Г - производство, 
дистрибуција и сервиси, на земјиште  во 
сопственост на  Фетиков Мујадин Јонус.  
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
 
Бр.08-5880/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

…………………………. 
 

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 и 8/18), 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 услогласување  
на намената на градежно земјиште на КП 

4294 КО Куклиш 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување на намената на градежно 
земјиште на КП 4294 КО Куклиш, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 

 
Бр. 09-5881/2      Општина Струмица 
13. 0. 2018 год.         Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 

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

190. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 

Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе:  

Одлука 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска документација 

за услогласување  на намената на 
градежно земјиште на КП 4294 КО 

Куклиш 
 

    Член 1  
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, магацин, кој се наоѓа 
на КП бр. 4294 КО Куклиш во сопственост 
на  Ѓорге Дрвошанов од с. Куклиш.   
 Според УПС Куклиш, објектот   на 
КП бр. 4294 КО Куклиш, се наоѓа во 
градежна парцела со намена-постојано 
индивидуално домување, на земјиште со 
право на сопственост на лицето Ѓорге 
Дрвошанов  
. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
            
Бр.08-5881/1   Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски  с.р. 

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

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Струмица за 2018 година 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Струмица за 2018 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 12.07.2018 
година. 
 
Бр.09-5882/2      Општина Струмица 
13.07.2018 год.          Градоначалник 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
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 191. 
Врз основа на член 20 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 90/17 и 64/18) 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 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 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  
2018 година 

 
 

1. Во Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2018 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 23/17 и 2/18), се вршат следните 
дополнувања: 

 
Во глава II 
 
Детални урбанистистички планови во градот -   самофинасирање  
 

 Во табелата  по реден број 44 се додава 
 
Ред.бр. објект Начин на финасирање  
45. Измена и дополнување на Детален урбанистички план 

за дел од блок 42 УЕ5, по ГУП за град Струмица, со 
плански опфат со следните граници: 

- од северна страна со  новопланирана ул 
„бр.6“, 

- од западна страна со дел од новопланирана 
ул „бр.1“, 

- од јужна стран со канал, 
- од источна страна со дел од собирна ул „бр.1“. 

Самофинасирање  

46. Измена и дополнување на Детален урбанистички план 
за дел од блок 19 (Урбан Блок 32 УЕ3 по ГУП) за град 
Струмица, со плански опфат со следните граници: 

- од северна страна со  дел од ул „Никола 
Карев“, 

- од западна страна со дел од ул „Тодор 
Чучков“, 

- од јужна страна со дел од ул. „Пaртизанска“, 
- од источна страна  со дел од ул. „Кирил и 

Методиј“. 

Самофинасирање  

47. Измена и дополнување на Детален урбанистички план 
за дел од блок 19 (Урбан Блок 32 УЕ3 по ГУП) за град 
Струмица, со плански опфат со следните граници: 

- од северна страна со дел од  ул „Стив 
Наумов“, 

- од западна страна со крак на  ул 
„Партизанска“, 

- од јужна страна со дел од ул. „Пaртизанска“, 
- од источна страна со дел од  ул. „Тошо Арсов“. 

Самофинасирање  

48.  Измена и дополнување на Детален урбанистички 
план за дел од блок 18 (Урбан Блок 33 УЕ4 по ГУП) за 
град Струмица, со плански опфат со следните 
граници: 
- од северна страна со дел од  ул „Вера Циривири“, 
- од југо-западна страна со дел од  ул „Стив 

Наумов“, 
- од источна страна со дел од  ул. „Крсте Мисирков“. 

Самофинасирање 
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Во глава IV 
 
Локална урбанистичка документација  со која се уредува користењето на просторот 

вон планските опфати 
 

 Во табелата  по реден број 22  се додава 
 

Р.б. Објект  Начин на финасирање  

23. КП бр. 3237 КО Банско  Самофинасирање  
24. КП бр. 2558 КО Дабиле Самофинасирање  
25. КП бр. 7895, 7994 и 8003  КО Струмица  Самофинасирање  

 
 

Во глава VI 
Урбанистички планови вон населено место  
 

 Во табелата  по реден број 4 се додава 
 

Р.б. Објект  Начин на финасирање  

5.  КП бр. 2721, дел од  КП бр.2720 и дел од КП 
бр.2366, КО Банско-вон г.р.,  

Самофинасирање  

 
 

2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5882/1 Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 

ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период  I - 
III месец 2018 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - 
III месец 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 12.07.2018 година. 
 
Бр.09-5883/2     Општина Струмица 
13.07.2018 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски  с.р. 

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

 
192. 
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 и 
64/18), 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 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 12.07.2018 година, 
донесе 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

за период  I - III месец 2018 година 
 

 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за период I - III 
месец 2018 година, усвоен од Управниот 
одбор со Одлука бр. 02-3416/2 од 
29.05.2018 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.08-5883/1 Совет на општина Струмица 
12.07.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

………………………. 



Стр. 16               Службен гласник на општина Струмица           бр. 9              13.07.2018 год. 
 

 

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

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

согласност на Одлуката за утврдување на 
тарифа за снабдување со вода за пиење 

или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за регулиран период 2018-2020 

година 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за регулиран период 2018-2020 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
12.07.2018 година. 
 
Бр.09-5884/2     Општина Струмица 
13.07.2018 год.        Градоначалник, 
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

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

 193. 
 
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, 61/15, 
39/16 и 64/18), член 13 од Законот за 

утврдување на цени на водни услуги 
(„Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 63/17), 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 и 8/18) Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 12.07. 2018 
година, донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на тарифа за снабдување 
со вода за пиење или водоснабдување 

на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 
регулиран период 2018-2020 година 

 
 

 
 1. Се дава согласност на 
Одлуката за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или 
водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица за регулиран период 2018-2020 
година бр.02-4010/2 од 29.06.2018 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето       
во „Службен гласник на општина 
Струмица”. 
 
  Бр.08-5884/1 Совет на општина Струмица 
  12.07. 2018 год.          Претседател,  
  С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
 

______________________ 
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