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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 давање на 
позитивно мислење по Предлогот за 

донесување на акт за прогласување на „Стар 
театар“ во Струмица за значајно културно 

наследство 
 1.  Се објавува Одлуката за давање на 
позитивно мислење по Предлогот за 

донесување на акт за прогласување на „Стар 
театар“ во Струмица за значајно културно 
наследство, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 

 
        Бр. 08-1067/2            Градоначалник 
       14.02.2012 год.     на општина Струмица 
       С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

........................................ 
  14. 

 Врз основа на член 40 од Законот за 
заштита на културното наследство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/04) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица - 
пречистен текст („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 2/06), Советот на 
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општина Струмица на седница одржана на 
13.02.2012 година, донесе 
 

О  д  л  у  к  а 
за давање на позитивно мислење по 
Предлогот за донесување на акт за 
прогласување на „Стар театар“ во 

Струмица за значајно културно наследство 
 

Член 1 
 Се дава позитивно мислење по 
Предлогот за донесување на акт за 
прогласување на „Стар театар“ во Струмица 
за значајно културно наследство. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
  
Бр.07-1067/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 Одлукaта за делумно 
ослободување од плаќање  на надомест за 
уредување на градежно земјиште за објектот 

Спортски центар“ Пандев“ Струмица 
  
 1. Се објавува Одлуката за делумно 
ослободување од плаќање на надомест за 
уредување на градежно земјиште за објектот 
Спортски центар „Пандев“  Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
    Бр. 08-1068/2   Градоначалник 
    14.02.2012 год.       на општина Струмица 
    С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

 15. 
 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 
13.02.2012 година, донесе 

О  д  л  у  к  а 
за делумно ослободување од плаќање  на  

надомест за уредување на градежно 
земјиште за објектот Спортски центар 

„Пандев“ Струмица 
 

Член 1 
 Инвеститорот Ѓорѓе Аџи Скерлев, за 
објектот Спортски центар „Пандев“ на ГП 38-
33 во Струмица, согласно Пресметката за 
надомест за уредување на градежното 
земјиште во износ од 16.693.400,00 денари, по 
проект со тех.бр. 1207/11, изработен од ДП 
„Визура“ Дооел Струмица, делумно  се 
ослободува од плаќање на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште за делот 
спортски откриени објекти. 

Член 2 
 Ослободувањето изнесува 
4.009.950,оо денари, што претставува 50% од 
пресметаниот надоместок во износ од 
8.019.900,оо денари за делот – спортски 
отворени објекти. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1068/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

1621/2 КО Струмица 
  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиштеза КП бр. 1621/2 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
    Бр. 08-1069/2       Градоначалник 
    14.02.2012 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
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 16. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе       

 
 

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. 1621/2 КО Струмица 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот: Објект - доградба на 
станбена куќа на КП бр. 1621/2 КО Струмица, 
кој според ДУП  за блок број 20 се наоѓа во 
зона на станбени куќи. Земјиштето  е на 
Република Македонија. Дел од објектот 
навлегува во друга градежна парцела: Дом на 
техничка  култура  и други објекти. Објектот е 
во сопственост на Ичокаев Михаил од 
Струмица.  

.Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по  
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1069/1   Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 Одлукта за утврдување 
потреба од  донесување на урбанистичко 
планска документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

2962 и КП бр. 2965 КО Вељуса 
  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиштеза КП бр.2962 и КП бр.2965 КО 
Вељуса, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
    Бр. 08-1070/2           Градоначалник 
    14.02.2012 год.   на општина Струмица 
     С т р у м и ц а          Зоран  Заев с.р. 

...................................... 
 
 17. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Mакедонија“ 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 
13.02.2012 година, донесе       

 
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. 2962 и КП бр. 2965 КО 

Вељуса 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект -  станбена 
куќа на КП бр. 2962 и КП бр. 2965 КО Вељуса, 
200  метри надвор од градежниот опфат на с. 
Вељуса, сопственост на Иванов Владимир од 
Струмица.  

.Член 2 
 Оваа Одлука влегува по објавувањето  
во  „Службен гласник на општина Струмица. 
  
Бр. 07-1070/1  Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 

намената на градежно земјиште 
за КП бр. 1147 КО Попчево 

  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиштеза КП бр. 1147 КО Попчево, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица одржана на 13.02.2012 година. 
  
  Бр. 08-1071/2            Градоначалник 
  14.02.2012 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................... 
 
 18. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе   
     

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. 1147 КО Попчево 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот: Објект А1 -  
станбена куќа на КП бр. 1147 КО Попчево. 
Според УДНМ  објектот е надвор од 
градежниот опфат и  е во  сопственост на 
Атанасов Тодор од  с. Попчево.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува  по објавувањето  
во  „Службен гласник на општина Струмица. 
  
Бр. 07-1071/1   Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 
намената на градежно земјиште 

за КП бр. 260 КО Струмица 
  
  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиштеза КП бр. 260 КО Струмица, донесена 
на седницата на Советот на општина 
Струмица одржана на 13.02.2012 година. 
  
 
  Бр. 08-1072/2           Градоначалник 
  14.02.2012 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 
 

........................................ 
 
 19. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе       
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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. 260 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот: -  станбена куќа на 
КП бр. 260 КО Струмица, со висина П+2+Пк 
(приземје, два ката и поткровје), сопственост 
на Шунтев Никола од Струмица. 
 Според ДУП за Блок 20 предвиден е 
објект со висина Л+2 (локал и два спрата) . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица. 
  
Бр. 07-1072/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 
намената на дел од  градежно земјиштеза КП 

бр. 6617/1 и КП  6617/2 КО Струмица 
 

 1. Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на дел од 
градежно земјиште за КП бр. 6617/1 и КП бр. 
6617/2 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица одржана на 
13.02.2012 година. 
 
  Бр. 08-1074/2            Градоначалник 
 14.02.2012 год.      на општина Струмица 
 С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

................................... 
  
 20. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
усогласување на намената на дел од 

градежното земјиште  за за КП бр.6617/1 и 
КП бр.  6617/2 во КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште  за  дел од бесправниот објект    -  со 
намена А1 (зграда бр.1)   со   висина   Пр  
(приземје)   на КП бр.6617/1 и  КП бр. 6617/2 
КО Струмица, сопственост на Николов Атанас  
од Струмица.  КП бр.6617/1 е во сопственост 
на Николов Атанас, а КП  6617/2 е во  
сопственост на Република Македонија. 
 Објектот  се наоѓа во градежниот 
опфат на град Струмица во зона за семејни 
куќи. Според ДУП на град Струмица за Урбан 
Блок бр. 38  објектот навлегува во коритото на 
каналот.  

Член 2 
  Се препорачува на Комисијата 
за решавање по барања за утврдување на 
правен статус на бесправен објект на 
подрачјето на општина Струмица, да обезбеди 
да се изготви нов елаборат со кој ќе може да 
се легализира поголем дел од безпвравниот 
објект. . 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1074/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

1217 КО Градско Балдовци 
 
 1. Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр.1217 КО Градско Балдовци, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
   Бр. 08-1075/2               Градоначалник 
   14.02.2012 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

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

 
  
 21. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе  

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
усогласување на намената на градежното 

земјиште за КП бр.1217 КО Градско 
Балдовци 

 
Член 1 

 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште  за бесправниот објект – зграда 1  
станбена  куќа намена А1 со висина П+Пк 
изградена на КП 1217 во КО Градско 
Балдовци, со измена на намената на објектот 
Објектот  е далеку од градежниот опфат на 
селото Градско Балдовци покрај коритото на 
река Тркајна во зона на многу бесправно 
изградени објекти. Објектот е во сопственост 
на Расимов Саит  КО Градско Балдовци 

 

Член 2 
 Се препорачува, Комисијата за 
решавање по барања за утврдување на 
правен статус на бесправен објект на 
подрачјето на општина Струмица, да обезбеди 
да се изготви нов елаборат  за промена  на 
намената на објектот  (за помошен објект). 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1075/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 
за КП бр. 6324/1 КО Струмица 

  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за КП бр. 6324/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
 
   Бр. 08-1076/2              Градоначалник 
   14.02.2012 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 
 

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

 22. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
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Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
13.02.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
промена  на трасата на сообраќајната 
инфраструктура   за КП бр.6324/1  КО 

Струмица  
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на  трасата на сообраќајната 
инфраструктура за бесправниот објект – 
станбена куќа доградба, сопственост на 
Секуловски  Петре од Струмица ул. „Тимо 
Тренчев“ бр. 70.  
 
 Објектот станбена  куќа - доградба   се 
наоѓа на КП бр. 6324/1 КО Струмица  и 
навлегува  во тротоарот на  улица „Тимо 
Тренчев“ во Струмица.  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1076/1      Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 
1891, КП бр. 1896, КП бр. 1898 КО Габрово 

 
 1. Се објавува  Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 1891, КП бр. 1896, КП бр. 
1898 КО Габрово, донесена на седницата на 

Советот на општина Струмица одржана на 
13.02.2012 година. 
  
   Бр. 08-1077/2                 Градоначалник 
   14.02.2012 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

................................ 
 23. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
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. 1891, КП бр.  1896, КП бр. 

1898 КО Габрово 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект викенд куќа  
на КП бр. 1891, КП бр. 1896, КП бр.1898 КО 
Габрово, надвор од градежните опфати  на  с. 
Граброво и с. Колешино во подножјето на 
планината Беласица, сопственост на Василев 
Киро од Струмица.  

Член 2 
 Се препорачува на Комисијата за 
решавање по барања за утврдување на 
правен статус на бесправен објект на 
подрачјето на општина Струмица, да обезбеди 
да се изготви нов елаборат  за промена  на 
намената на објектот  ( за помошен објект). 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-1077/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 
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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 усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

1648 КО Струмица 
  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиштеза КП бр. 1648 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
  
   Бр. 08-1078/2  Градоначалник 
   14.02.2012 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

........................................... 
 24. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе       
 

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. 1648 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за објектот на КП бр. 1648 КО 
Струмица .   

.Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во  „Службен гласник на 
општина Струмица. 
 
Бр. 07-1078/1   Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 за КП бр. 

5848 КО Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на  сообраќајната 
инфраструктура за КП бр. 5848 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
    Бр. 08-1080/2       Градоначалник 
   14.02.2012 год.           на општина Струмица 
   С т р у м и ц а                  Зоран Заев с.р. 

................................ 
 25. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
 О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5848 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 П +1 +Пк  
со подрум кој се наоѓа на КП бр. 5848 КО 
Струмица  на ул. „Киро Абрашев“ бр. 53 и е  во 
сопственост на  Трајчев Жан  од Струмица. 
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 Според ДУП на град Струмица  
објектот  навлегува во ул. „Киро Абрашев“ 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
  Бр.07-1080/1 Совет на општина Струмица 
 13.02.2012 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 за КП бр. 

3334 КО Банско 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за КП бр. 3334 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
     Бр. 08-1081/2            Градоначалник 
    14.02.2012 год.    на општина Струмица 
    С т р у м и ц а   Зоран Заев с.р. 

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

 
 26. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП бр. 3334 КО  Банско 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3334 КО Банско за 
утврдување правен сатус на безправен:  
објект станбена куќа  во сопственост на  
Мемедов Бајрам   од  с. Банско. 
 Според УДНМ на с. Банско   објектот  
навлегува во проектиран пат. 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1081/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 

за КП бр. 6186 КО Струмица 
 

 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за КП бр. 6186 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
   Бр. 08-1082/2                      Градоначалник 
   14.02.2012 год.             на општина Струмица 
    С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................. 
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 27. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната ин- 
фраструктура на КП бр. 6186 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  на КП бр. 
6186 во КО Струмица,  сопственост на  Асанов 
Рамадан   од  Струмица. 
 Според ДУП   објектот  навлегува во 
улиците „Ѓорѓи Василев“ и „Спиро Захов“  на 
крстосницата до диспанзерот. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1082/1   Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 за  

КП бр. 4144,  4142  и  6355/2 КО Струмица 
  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 

промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за КП бр. 4144, КП бр. 4142 и 
КП бр. 6355/2 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица 
одржана на 13.02.2012 година. 
 
    Бр. 08-1083/2          Градоначалник 
    14.02.2012 год.          на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 28. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

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

инфраструктура на КП бр.  4144, КП бр. 4142 
и КП бр. 6355/2 KO 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  на КП бр.  
4144, КП бр. 4142 и КП бр. 6355/2 KO 
Струмица ,  сопственост на  Иванов Ванчо  од  
Струмица. 
 
 Според ДУП   објектот  со клозетот 
навлегува во ул.  „Васил Главинов“. Kлозетот 
да се сруши  и изведе внатре во објектот, 
останатиот  дел да се легализира.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
 Бр. 07-1083/1   Совет на општина Струмица 
 13.02.2012 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 
за КП бр. 6637/36 КО Струмица 

  
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за КП бр. 6637/36 КО 
Струмица, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
     Бр. 08-1084/2               Градоначалник 
    14.02.2012 год.      на општина Струмица 
    С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

......................................... 
 29. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
О д л у к а  

за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за КП бр.6637/36 КО 

Струмица  
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за бесправниот oбјект -  
станбена  куќа  со намена А1  со висина 
П+Пр+1 (подрум, приземје и кат) на КП бр. 
6637/36 КО Струмица сопственост на Христов 
Влатко од Струмица. 

 Објектот  кој се наоѓа во градежниот 
опфат на  град Струмица, во зона за семејни 
куќи според ГУП на град Струмица. Објектот 
излегува на предвидената улица според ГУП 
на град Струмица.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1084/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

3454/3 КО Струмица 
 

 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 3454/3 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
   Бр. 08-1086/2                  Градоначалник 
   14.02.2012 год.      на општина Струмица 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 

........................... 
  
 30. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 
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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. 3454/3 во КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација   за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот објект -  доградба на 
станбена куќа со намена ДП во приземјето ( 
зграда бр.1) на ул. „Маршал Тито“ бр. 103 , на 
КП бр.3454/3 КО Струмица  сопственост на 
Стојанов Митко од Струмица 
 Објектот се наоѓа во градежниот 
опфат на град Струмица во зона за семејни 
куќи според ДУП на град Струмица Блок бр. 4. 
Со доградбата се нарушува  постоечката 
градежна линија на ул. „Маршал Тито“. 
 . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила  по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1086/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

4796/1 КО Струмица 
 

 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 4796/1 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
  Бр. 08-1087/4               Градоначалник 
  14.02.2012 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 31.  
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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“) 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 13.02.2012 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 4796/1 КО Струмица 
 

Член 1  
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација   за 
услогласување  на намената на градежно 
земјиште за утврдување правен сатус на 
бесправен  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 по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1087/3 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 задолжување 
на општина  Струмица преку издавање на 

хартии од вредност - обврзници 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
задолжување на општина Струмица преку 
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издавање на хартии од вредност – обврзници,  
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
  
    Бр. 08-1088/2     Градоначалник 
   14.02.2012 год.       на општина Струмица 
    С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

........................................... 
 32. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02), член 18 став 
4 и член 20 став 1 од Законот за финансирање 
на единиците на локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република Македонија “ 
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) 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 
13.02.2012 година, донесе 

 
О д л у к а  

за задолжување на Општина Струмица 
преку издавање на хартии од вредност - 

обврзници 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука, Општина Струмица 
се задолжува заради обезбедување средства 
за финансирање на проекти и инвестиции од 
значење за Општината. 

Член 2 
 Задолжувањето се врши во земјата, 
преку издавање обврзници во висина од 
60.000.000 денари,  во согласност со Законот 
за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа, Законот за локална самоуправа и 
Законот за хартии од вредност. 

Член 3 
 Средствата од член 2 на оваа Одлука 
ќе бидат наменети за реализација на   
изработката на Проектот и за изградба на 
секундарна мрежа за природен гас за 
потребите на домаќинствата во град 
Струмица.     

Член 4 
 Сервисирањето на обврските 
настанати со задолжувањето ќе го врши 
Општина Струмица. 

Член 5 
 Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Струмица да ги преземе потребните 
активности за реализација на оваа Одлука. 

 
Член 6 

 Со влегувањето на сила на оваа 
Одлука, престанува да важи Одлуката   за 

задолжување на Општина Струмица преку 
издавање на хартии од вредност – обврзници, 
(„Службен гласник на општина Струмица“  број 
20/11). 

 
Член 7 

 Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Струмица “. 
  
Бр. 07-1088/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 Програмата за  
дополнување на Годишната  програма за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на  општина Струмица за 2012 
година 

 
 1. Се објавува Програмата за  
дополнување на Годишната  програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2012 
година, донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица  донесена на 13.02.2012 
година,  
 
  Бр. 08-1062/2          Градоначалник 
 14.02.2012 год.  на општина Струмица 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 33. 
 Врз основа на 17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање  - 
пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 24/08) 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 13.02.2012 година, донесе  

 
П р о г р а м а 

за  дополнување на Годишната  програма 
за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  општина Струмица за 2012 

година 
 
  Во Годишната  програма за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на  
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општина Струмица за 2012 година  и 
Програмата за дополнување на Годишната  
програма за изработка на урбанистички  
 
 

планови на подрачјето на  општина Струмица 
за 2012 година („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 23/11 и 01/12) се врши следното 
дополнување: 
 
 

 
Во глава  
 

V. Детални урбанистички планови за една парцела 
 

 По реден број 28 се додаваат:  
 

 
р.б. Објект Износ денари 
29  КП бр. 5317  КО  Струмица самофинасирање 
30 КП бр. 1787  КО  Струмица самофинасирање 
31 KП бр. 2598 КО  Струмица самофинансирање 

 
 
Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 

 
Бр. 07-1062/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 разрешување 
и именување на членови во Управниот одбор 
на Јавното претпријатие за изградба, одржу-
вање и користење на јавни паркинг простори 

„Паркиралишта-Струмица“ Струмица 
 
 

 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
изградба, одржување и користење на јавни 
паркинг простори „Паркиралишта-Струмица“ 
Струмица, донесено на седницата на Советот 
на општина Струмица  одржана на 13.02.2012 
година,  
  
Бр. 08-1063/2             Градоначалник 
14.02.2012 год.     на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
 34. 
 Врз основа на член 17 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07 и 83/09) 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 13.02.2012 година, 
донесе 

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

во Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица 

 
 

 1. Се разрешуваат од должноста 
членовите во Управниот одбор на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта-Струмица“  Струмица, поради 
истек на мандатот: 
 
 - Ристо Бонев, 
 - Ленче Чукарска, 
 - Павлина Стојанова, 
 - Петар Узунов, 
 - Елисавета Јанкова Арсова, 
 - Никола Чачо 
 - Валентина Младенова 
 - Јасмина Мафкова и  
 - Влатко Симеоновски. 
 
 2. За членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за изградба, одржување 
и користење на јавни паркинг простори 
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„Паркиралишта Струмица“ Струмица се 
именуваат: 
 
 - Бранко Божинкочев, 
 - Гонца Танева, 
 - Љупка  Цикарска, 
 - Антонио Атанасов, и 
 - Влатко Симеоновски. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1063/1       Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 разрешување 
и именување на членови во Надзорниот одбор 
за контрола на материјално-финансиското 

раборење  на Јавното претпријатие за изград-
ба, одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта Струмица“ Струмица 

 
 1. Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови во 
Надзорнит одбор за контрола на материјално 
– финансиското работење на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта - Струмица“ Струмица, доне-
сено на седницата на Советот на општина 
Струмица  одржана на 13.02.2012 година.   
 
    Бр. 08-1064/2          Градоначалник 
    14.02.2012 год.    на општина Струмица 
    С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

......................................... 
  
 35. 
 
 Врз основа на член 17 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07 и 83/09) 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 13.02.2012 година, 
донесе 
 

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

во Надзорниот одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење  на 
Јавното претпријатие за изградба, одржу-
вање и користење на јавни паркинг прос-
тори „Паркиралишта - Струмица“ Струмица 

 
 1. Се разрешуваат од должноста 
членовите во Надзорниот одбор за контрола 
на материјално – финансиското работење  на 
Јавното претпријатие за изградба, одржување 
и користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица, поради 
истек на мандатот: 
 - Искра Даов, 
 - Љупчо Лачев, 
 - Магда Манева, 
 - Елисавета Тренчева Ташурова и  
 - Драги Стојчев. 
  
 2. За членови на Надзорнот одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење на Јавното претпријатие за 
изградба, одржување и користење на јавни 
паркинг простори „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица се именуваат: 
 - Елисавета Тренчева Ташурова,  
 - Марина Никова, 
 - Грозда Попова, 
 - Александра Туфекчиева,  и 
 - Тања Дедејска. 
 
 3. Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1064/1   Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 разрешување 
и именување на членови во Управниот одбор 

на  Работнички универзитет „Јоска 
Свештарот“ Струмица 

 
 1.Се објавува Решението за 
разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на Работнички универзитет 
„Јоска Свештарот“  Струмица, донесено на 
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седницата на Советот на општина Струмица  
одржана на 13.02.2012 година,  
 
    Бр. 08 -1065/2       Градоначалник 
  14.02.2012 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 36. 
 Врз основа на член 6 точка 2 од 
Законот за отворени граѓански универзитети  
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2011)   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 13.02.2012 година, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за разрешување и именување на членови 
во Управниот одбор на Работнички 

универзитет „Јоска Свештарот“ Струмица 
 

 1.Се разрешуваат од должноста 
членовите во Управниот одбор на Работнички 
универзитет „Јоска Свештарот“ Струмица: 
 - Ванчо Бошнаков и 
 - Петар Узунов 
 2. За членови на Управниот одбор на 
Работнички универзитет „Јоска Свештарот“  
Струмица се именуваат: 
 -Борис Милков и 
 -Никола Пројков.  
 3.Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-1065/1    Совет на општина Струмица 
13.02.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ца  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 давање 
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавното 
претпријатие за изградба,одржување и 
користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица 

 
 1. Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавното 
претпријатие за изградба, одржување и 

користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица  одржана на 13.02.2012 година,  
 
  Бр. 08-1066/2              Градоначалник 
  14.02.2012 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................................ 
 37. 
 Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07 и 83/09) 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 13.02.2012 година, 
донесе 

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

изменување и дополнување на Статутот на 
Јавното претпријатие за изградба, 

одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта Струмица“ 

Струмица 
 
 1. Се дава согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот на 
Јавното претпријатие за изградба, одржување 
и користење на јавни паркинг простори 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица, 
донесена од Управниот одбор на ова Јавно 
претпријатие  бр.  02-33/2 од 06.02.2012 
година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1066/1 Совет на општина Струмица  
13.02.2012 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 одложување 
на донесувањето на Одлуката  за утврдување 

потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација   за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

2046 КО Струмица 
 

 1. Се објавува  Заклучокот за 
одложување на донесувањето на Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
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урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиштеза КП бр. 2046 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
  Бр. 08-1073/2              Градоначалник 
  14.02.2012 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

.................................... 
  
 38. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 
 

З  а  к  л у  ч о к 
за одложување на  донесувањето на  
Одлука за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за услогласувањена 

намената на градежно земјиште за КП бр. 
2046  КО Струмица 

 
Член 1 

 
 Се одложува донесувањето на Одлука 
за донесување на урбанистичко-планска 
документација  за усогласување на намената 
на градежно земјиште за бесправниот oбјект -  
станбена куќа A1  (зграда бр.1) на КП бр.2046 
КО Струмица на бул. „Гоце Делчев“ бр. 161  
сопственост на Костадиновски Костадин  од 
Струмица, на земјиште во сопственост на 
Република Макадонија. 
 Објектот  се наоѓа во градежниот 
опфат на град Струмица во зона за семејни 
куќи. Според ГУП на град Струмица објектот 
навлегува во заштитната зона на каналот 
Крива Река.  

  
 

Член 2 
 

 Се препорачува на Комисијата за 
решавање по барања за утврдување на 
правен статус на бесправен објект на 
подрачјето на општина Струмица, да обезбеди 
мислење од Министерството за животна 
средина и други надлежни органи за 
можностите за легализација на овој објект. 
 . 

Член 3 
 

 Овој Заклучок  влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-1073/1    Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 одлагање  на 
донесување на Одлука за утврдување потреба 

од донесување на урбанистичко планска 
документација   за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7703 
КО Струмица 

 
 1. Се објавува  Заклучокот за 
одлагање на донесувањето на Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7703 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица одржана на 13.02.2012 
година. 
 
 
    Бр. 08-1079/2             Градоначалник 
    14.02.2012 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

  
 39. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
за одлагање на донесување на Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7703 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 

 Се одлага донесување на Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на безправен објект А1 станбена куќа кој се 
наоѓа на КП бр. 7703 КО Струмица  во 
сопственост на  Манолев Манољ од 
Струмица. 
 Според ДУП на град Струмица за 
Урбан блок  број 25 и 26  објектот се наоѓа врз 
трасата  на предвидениот пат-улица 1. 

 
Член 2 

 Се препорачува, Комисијата за 
решавање по барања за утврдување на 
правен статус на бесправен објект на 
подрачјето на општина Струмица, да обезбеди 
мислење од надлежни органи за промена на 
трасата на проектираниот локален пат. 

 
Член 3 

 Овој Заклучок  влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1079/1    Совет на општина Струмица 
13.02.2012 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 одлагање на 
донесување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 

111/21 КО Градско Балдовци 
   
 1. Се објавува Заклучокот за одлагање 
на донесување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
наменатана градежно земјиште за КП бр. 
111/21 КО Градско Балдовци, донесена на 

седницата на Советот на општина Струмица 
одржана на 13.02.2012 година. 
 
    Бр. 08-1085/2    Градоначалник 
   14.02.2012 год.     на општина Струмица 
    С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

.............................................. 
 40. 

  Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за одлагање на донесување на Одлука за 

утврдување потреба од донесување 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр.111/21  КО Градско 

Балдовци  
 

Член 1 
 Се одлага донесувањето на Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за  
усогласување на намената на градежно 
земјиште за бесправниот стопански објект  -  
зграда бр. 3 и зграда бр. 2   со намена Г-4 
стовариште  со висина  Пр (приземје) на КП 
бр.111/21 КО Градско Балдовци сопственост 
на  Касапов Филип од Струмица. 
 Објектот се наоѓа во градежниот 
опфат на град Струмица во зона за 
стопанство. Според ГУП на град Струмица 
објектот влегува во заштитниот појас на 
сообраќајницата на ул. „Климент Охридски“.  

 
Член 2 

 Се препорачува на Комисијата за 
решавање по барања за утврдување на 
правен статус на бесправен објект на 
подрачјето на општина Струмица, да изврши 
дополнителен увид на лице место, за да 
утврди дали објектот  ги исполнува  
стандардите за легализација. 

 
Член 3 

 Овој Заклуичок влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1085/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 



Стр.             бр. 3       Службен гласник на општина Струмица      14 февруари   2012  год 20 

 
 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 ставање вон 
сила Одлуката за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 

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

4796/1 КО Струмица 
  
 1. Се објавува Заклучокот за ставање 
вон сила Одлуката за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за КП бр. 
4796/1 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица одржана на 
13.02.2012 година. 
 
 
  Бр. 08-1087/2          Градоначалник 
  14.02.2012 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

......................................... 
 
 41. 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
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 
13.02.2012 година, донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за ставање вон сила Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура на КП 4796/1 КО Струмица 
 

Член 1  
 

  1. Со овој Заклучок се става вон сила 
Одлуката за утврдување 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, објавена во  „Службен гласник на 
општина Струмица“ бр.21/2011 . 
 

Член 2 
 

 Заклучокот влегува во сила по објавувањето 
во „Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1087/1 Совет на општина Струмица 
13.02.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 
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