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 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 партнерство 

помеѓу општина Струмица и  општина 
Босилово за изградба на  локалниот пат од   

Банско до  Моноспитово со сопствено учество 
  
 1. Се објавува Одлуката за 
партнерство помеѓу општина Струмица и  
општина Босилово за изградба на  локалниот 
пат  Банско до Моноспитово со сопствено 
учество, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
Бр. 08 -1481/2    Градоначалник 
29.02.2012 год.   на општина Струмица 
С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

 42. 
 
 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 
28.02.2012 година, донесе 

 

О д л у к а 
за партнерство помеѓу општина Струмица и  
општина Босилово за изградба на  локал-
ниот пат од  Банско до Моноспитово со 

сопствено учество 
 

Член 1 
 

 Се воспоставува партнерство помеѓу 
општина Струмица и општина Босилово за 
изградба на локалниот пат од Банско до 
Моноспитово со сопствено учество . 
 Општина Струмица во изградбата ќе 
учествува со сопствено учество во висина од 
2.000.000,00 денари од Буџетот на општина 
Струмица за 2012 година. 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен  гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1481/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

  
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 поништување 
на актите донесени за спроведување на 
постапката за донесување на Деталниот 

урбанистички план на дел од Блок 4 Урбана 
единица 1 во град Струмица 

  
 1. Се објавува Одлуката за 
поништување на актите донесени за 
спроведување на постапката за донесување 
на Деталниот урбанистички план на дел од 
Блок 4 Урбана единица 1 во град Струмица, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 28.02.2012 година. 
 
  Бр. 08 -1482/2               Градоначалник 
  29.02.2012 год.       на општина Струмица 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 43. 
 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 
28.02.2012 година, донесе 
 

О д л у к а 
за поништување на актите донесени за 
спроведување на постапката за доне-

сување на Деталниот урбанистички план на 
дел од  Блок 4 Урбана единица 1 во град 

Струмица 
 

Член 1 
 

  Се поништуват актите,  донесени од 
Советот и Градоначалникот на општина 
Струмица, за спроведување на  постапката за 
донесување на Нацрт- Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок 4 Урбана 
единица 1 во град Струмица и тоа: 
 1. Заклучокот за утврдување на Нацрт-
Деталниот урбанистички план на дел од Блок 
4 Урбана единица 1 во град Струмица бр. 07-
6860/1 од 23.12.2008 година ; 
 2. Решението за организирање на 
јавната анкета по Нацрт- Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок 4 урбана 
единица 1 во град Струмица бр. 08-6860/2 од 
12.01.2009 година; 
 3. Решението за организирање на 
јавната презентација по Нацрт- Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок 4 Урбана 
единица 1 во град Струмица бр. 08-6860/3 од 
12.01.2009 година; 
 
 4. Решението за именување на 
Комисија за спроведување на јавната 
презентација и јавната анкета по Нацрт - 

Деталниот урбанистички план на дел од Блок 
4 Урбана единица 1 во град Струмица бр. 08-
6860/4 од 12.01.2009 година; 
 
 5. Соопштението за организирање на 
јавната презентација и јавната анкета по 
Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел 
од Блок 4 Урбана единица 1 во град Струмица 
бр. 08-6860/5 од 12.01.2009 година; 
 
 6. Решението за организирање на 
јавната анкета по Нацрт- Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок 4 Урбана 
единица 1 во град Струмица бр. 08-2493/1 од 
28.04.2009 година; 
 
 7. Решението за организирање на 
јавната презентација по Нацрт- Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок 4 Урбана 
единица 1 во град Струмица бр. 08-2483/2 од 
28.04.2009 година; 
 
 8. Решението за именување на 
Комисија за спроведување на јавната 
презентација и јавната анкета по Нацрт - 
Деталниот урбанистички план на дел од Блок 
4 Урбана единица 1 во град Струмица бр. 08-
2483/3 од 28.04.2009 година; 
 
 9. Соопштението за организирање на 
јавната презентација и јавната анкета по 
Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел 
од Блок 4 Урбана единица 1 во град Струмица 
бр. 08-2483/4 од 28.04.2009 година; 
 

Член 2 
  Се поништуват и сите акти донесени 
од Комисија за спроведување на јавната 
презентација и јавната анкета за постапката 
за донесување на  Деталниот урбанистички 
план на дел од Блок 4 Урбана единица 1 во 
град Струмица . 
 

Член 3 
  Актите наведени во став 1   на оваа 
Одлука се поништуват поради подолго траење 
на постапката за донесување на Деталниот 
урбанистички план, односно одолговлечување 
на постапката од страна на изготвувачот и 
нарачателот на планот, која трае повеќе од 5 
години. 
 

Член 4 
 За оваа Одлука да се извести 
изготвувачот на планот, нарачателот на 
планот и надлежното министерство. 
 

Член 5 
 Постапката за донесување на 
Деталниот урбанистички план за дел од Блок 
4 Урбана единиоца 1 во град Струмица, да 
отпочне  од почеток со други заинтересирани 



Стр.             бр. 4      Службен гласник на општина Струмица      29 февруари   2012  год 

 

4 

субјекти кои имаат интерес од донесување на 
предметниот Детален урбанистички план. 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
опоштина Струмица“. 
 
Бр.07-1482/1    Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.            Претседател. 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

............................... 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 поништување 
на актите донесени за спроведување на пос-
тапката за донесување на Деталниот урбани-

стички план на дел од Блок 12 во град 
Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
поништување на актите донесени за 
спроведување на постапката за донесување 
на Деталниот урбанистички план на дел од 
Блок 12 во град Струмица, донесена на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
   Бр. 08 -1483/2  Градоначалник 
   29.02.2012 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 
............................ 
 44. 
 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 
28.02.2012 година, донесе 
 

О д л у к а 
за поништување на актите донесени за 
спроведување на постапката за доне-

сување на Деталниот урбанистички план на 
дел од  Блок 12 во град Струмица 

 
Член 1 

            Се поништуват актите,  донесени 
од Советот и Градоначалникот на општина 
Струмица, за спроведување на  постапката за 

донесување на Нацрт - Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок  12 во град 
Струмица и тоа: 
 
 1. Заклучокот за утврдување на Нацрт-
Деталниот урбанистички план на дел од Блок 
12  во град Струмица бр. 07-4489/1 од 
13.07.2009 година ; 
  
 2. Решението за организирање на 
јавната анкета по Нацрт- Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок 12 во град 
Струмица бр. 08-4571/1 од 16.07.2009 година; 
 
 3. Решението за организирање на 
јавната презентација по Нацрт- Деталниот 
урбанистички план на дел од Блок 12  во град 
Струмица бр. 08-4571/2 од 16.07.2009 година; 
 
 4. Решението за именување на 
Комисија за спроведување на јавната 
презентација и јавната анкета по Нацрт - 
Деталниот урбанистички план на дел од Блок 
12 во град Струмица бр. 08-4571/3 од 
16.07.2009 година; 
 
 5. Соопштението за организирање на 
јавната презентација и јавната анкета по 
Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел 
од Блок 12 во град Струмица бр. 08-4571/4 од 
16.07.2009 година; 
 

Член 2 
  Актите наведени во став 1   на оваа 
Одлука се поништуват поради подолго траење 
на постапката за донесување на Деталниот 
урбанистички план, односно одолговлечување 
на постапката од страна на изготвувачот и 
нарачателот на планот, која трае повеќе од 5 
години. 

Член  4 
 За оваа Одлука да се извести 
изготвувачот на планот, нарачателот на 
планот и надлежното министерство. 

Член 5 
 Постапката за донесување на 
Деталниот урбанистички план за дел од Блок 
12 во град Струмица , да отпочне  од почеток 
со други заинтересирани субјекти кои имаат 
интерес од донесување на предметниот 
Детален урбанистички план. 
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
опоштина Струмица“. 
 
Бр. 07-1483/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 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 тока 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. 7649/5 и КП бр. 7649/1 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.7649/5 и КП бр. 7649/1 КО 
Струмица, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -1484/2  Градоначалник 
  29.02.2012 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 45. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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. 7649/5  и КП бр. 7649/1 

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. 7649/5  и  КП 
бр. 7649/1 во КО Струмица.   
 Објектот станбена куќа  со намена А1 
домување Пр+1 (приземје и кат) во 
сопственост на Китанов Лефтер од Струмица 

се наоѓа на КП бр. 7649/5 (сопственост на 
Китанов Лефтер) и КП бр. 7649/1 во КО 
Струмица (сопственост на РМ)  во  градежниот 
опфат на град Струмица – зона сервиси.  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1484/1   Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

.................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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. 567 КО Муртино 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 567 КО Муртино, донесена 
на седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
 
    Бр. 08 -1485/2  Градоначалник 
    29.02.2012 год.    на општина Струмица 
    С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

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

 46. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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. 567 КО Муртино 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за објектот на КП бр. 567 КО 
Муртино 
 Објектот станбена куќа  со намена А1 
домување Пр+ Пк (приземје и поткровје) во 
сопственост на Иванов Жанко  од Муртино бр. 
262  се наоѓа на КП бр. 567   во  КО Муртино  и 
е надвор од   градежниот опфат на   с. 
Муртино.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1485/1  Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

............................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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. 7756 и КП бр. 7757 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. 7756 и КП бр.7757 КО 
Струмица, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -1487/2                 Градоначалник 
  29.02.2012 год.    на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

........................................... 
 47. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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.7756 и КП бр. 7757   KО 

Струмица  
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за објектотза КП бр.7756 и  КП бр. 
7757   KО Струмица  
 Објектот – викенд куќа со намена А4,  
се наоѓа на КП бр. 7757  (сопственост на 
Шенов Ангел, Шенова Стојна и Шенов Митко  
од Струмица) и КП бр. 7756 сопственост на 
РМ – корисник Шенов Ангел).  
 Објектот се наоѓа надвор од 
градежниот опфат на град Струмица, во 
зоната на нестабилни терени во месноста  
„Чамлк“ . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1487/1     Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.               Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

....................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 зграда 2  

на КП бр. 6526/1 КО Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за зграда 2 на КП бр. 6526/1 КО 
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Струмица, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -1489/2             Градоначалник 
  29.02.2012 год.     на општина Струмица 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

................................. 
 48. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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 зграда 2 на КП бр. 6526/1 KО 

Струмица  
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за  помошен објект  со намена ПО     
во висина Пр (приземје) се наоѓа на  КП бр. 
6526/1 во КО Струмица -   сопственост на 
Буроска Антигона од Струмица  ул. “Гоце 
Делчев“ број 49/2/3.   
 Помошниот објект зграда број 2 се 
наоѓа на земјиште во сопственост на РМ  во 
зона стопанство  според ГУП на град 
Струмица и навлегува  во заштитен појас на 
пат.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1489/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 зграда 3 на КП бр. 6526/1 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за зграда 3  КП бр. 6526/1 КО 
Струмица, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
   Бр. 08 -1490/2 Градоначалник 
   29.02.2012 год.        на општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

........................................ 
 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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 зграда 3 на  КП бр. 6526/1 KО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за  помошен објект  со намена ПО  
во висина Пр (приземје) се наоѓа на  КП бр. 
6526/1 во КО Струмица -   сопственост на 
Буровска Антигона од Струмица  ул. “Гоце 
Делчев“ број 49/2/3.   
 Помошниот објект зграда број 3  се 
наоѓа на земјиште во сопственост на РМ  во 
зона стопанство  според ГУП на град 
Струмица и навлегува  во заштитен појас на 
пат.  
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Член 2 
 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1490/1  Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

......................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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. 40 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. 40 КО Струмица, донесена 
на седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
  Бр. 08 -1491/2           Градоначалник 
  29.02.2012 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................ 
 50. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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. 40 KО Струмица  
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 

земјиште за   објект -  станбена куќа  со 
намена А1 домување (зграда бр.1)   во висина 
Пр (приземје) се наоѓа на  КП бр. 40 во КО 
Струмица -   сопственост на Голубовска 
Виолета  од Струмица  ул. “Цветан Димов“ 
број 24.   
 Објект  станбена куќа (зграда број 1)  
се наоѓа на земјиште во сопственост на РМ  во 
зона домување.   Според ДУП на град 
Струмица  за блок број 41,   дел од  објектот 
навлегува во друга градежна парцела.  
  

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила  по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1491/1  Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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. 

1556 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. 1556 КО Струмица, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 28.02.2012 година. 
 
  Бр. 08 -1492/2          Градоначалник 
  29.02.2012 год.  на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 
 51. 
 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 урабанистичката планска 
документација („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
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(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
5/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 28.02.2012 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. 1556 KО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на  КП бр. 1556 КО Струмица, за   
објект -  надградба на станбена куќа  со 
намена А1 (зграда бр. 1) сопственост на 
Новоселски Ѓорѓи од Струмица ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 43. 
 Објектот   се наоѓа  на КП бр. 1556, во 
градежниот опфат  на град Струмица во зона 
на семејни куќи.  Според ДУП на град 
Струмица  за блок бр. 20, со доградбата  ја 
нарушува постоечката  градежна линија  на 
ул. „Гоце Делчев“.   

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1492/1  Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

....................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
5/06), Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на  Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 

планска документација за промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура на дел од 

КП бр. 7689/1 КО Струмица 
 
 1.Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура на дел од 
КП бр. 7689/1 КО Струмица, донесена на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
Бр. 08 -1493/2              Градоначалник 
29.02.2012 год.      на општина Струмица 
С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 52. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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 дел од КП бр. 7689/1 КО 
Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен: објект А1 станбена куќа кој се 
наоѓа на КП бр. 7689/1 КО Струмица  во 
сопственост на  Наковски Ангел  од Струмица. 
 Според ДУП на град Струмица за 
Урбан Блок  број 25 и 26 дел од   објектот  со 
агол од тераса  навлегува во предвидената 
улица број 1 . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1493/1    Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

........................................ 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
5/06), Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на  дел од  КП бр. 7689/1 КО Струмица 

 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
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инфраструктура на дел од КП бр. 7689/1 КО 
Струмица, донесена на седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
  Бр. 08 -1494/2             Градоначалник 
  29.02.2012 год.       на општина Струмица 
 С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

................................................ 
 53. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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 дел од КП бр. 7689/1 КО 
Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од донесување 
на урбанистичко-планска документација  за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура за утврдување правен сатус 
на бесправен објект А1 станбена куќа кој се 
наоѓа на КП бр. 7689/1 КО Струмица  во 
сопственост на  Трајанов Тони  од Струмица 
ул. „Бетовенова“ бр. 252. 
 Според ГУП на град Струмица  дел од   
објектот    навлегува во тротоарот на ул. 
„Бетовенова“ . 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
  Бр. 07-1494/1 Совет на општина Струмица 
  28.02.2012 год.     Претседател, 
  С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

...................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 запромена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 

6689 и  КП бр. 6788/2   КО Струмица 
 
 1. Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7689 и  КП бр. 
6788/2 КО Струмица, донесена на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
28.02.2012 година. 
 
  Бр. 08 -1495/2    Градоначалник 
  29.02.2012 год.         на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев  с.р. 

.................................. 
 54. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 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. 6789 и КП бр.  
6788/2   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 бесправен објект А1 станбена куќа кој се 
наоѓа на КП бр. 6789  и  КП бр. 6788/2  КО 
Струмица, сопственост на  Божинов Стојанчо 
од Струмица ул. „Цветан Димов“ бр. 74 
 Според ГУП на град Струмица,   
помошниот дел од   објектот    навлегува во  
сообраќајно решение. 

Член 2 
 Не се прифаќа делот од барањето за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација за 
промена на трасата на соограќајната 
инфраструктура за помошен објект број 1 на 
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КП бр. 6789, КП бр. 6788/2 и КП бр. 8022 КО 
Струмица. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1495/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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  донесување  на  
Детален урбанистички план за  Урбан Блок 15  

во  град Струмица 
 

 
 1. Се објавува Одлуката за  
донесување  на  Детален урбанистички план 
за Урбан Блок 15  во  град Струмица, 
донесена на седница на Советот на општина 
Струмица одржана на 28.02.2012 година. 
 
   Бр. 08 -1496/2   Градоначалник 
    29.02.2012 год.       на општина Струмица 
    С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 55. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистебжн текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 28.02.2012 година, донесе 

 
О д л у к а 

за  донесување  на  Детален урбанистички 
план за  Урбан Блок 15  во  град Струмица 

 
Член 1 

 
 Се   донесува  Детален урбанистички 
план за Урбан Блок 15 од град Струмица 

Член 2 
 

  Деталниот урбанистички  план за 
Урбан Блок 15 од град Струмица е со 
површина од 12.68 ха и со  граничен опфат : 

 
- Од јужна страна  – улица број 8 од ГУП; 
- Од западна страна  –  ул. „Климент 

Охридски“; 
- Од северна страна  бул. „Гоце Делчев“; 
- Од источна страна –  улица број 1 по ДУП. 
 

Член 3 
 
 Деталниот урбанистички  план за 
Урбан блок  15  во Струмица е изработен од 
Друштво за просторни и урбанистички 
планови, инжинеринг и др. „ Урбан“ ДОО Штип 
и е составен од: 
      -текстуален дел (документациона основа и 
планска документација) 
-графички дел (документациона основа и 
планска документација) 
 

Член 4 
 Деталниот урбанистички план за  
Урбан блок  15 во Струмица  се заверува со 
потпис и печат на доносителот на планот.  

 
Член 5 

 Оваа Одлука  влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во “Сл.гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-1496/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

............................................ 
                  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 седница на Советот на 
општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
 Бр. 08 -1498/2  Градоначалник 
 29.02.2012 год.         на општина Струмица 
 С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

........................................ 
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 56.  
 
 Врз основа на член 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 
28.02.2012 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  
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, 01/12 и 03/12) се врши 
следното дополнување: 

  
 Во глава  
 

IV. Локална урбанистичка документација со која се уредува користењето на 
просторот вон планските опфати  

 
 По реден број 13 се додава: 
 
 

р.б. Објект Износ денари 
14    

КП  бр. 434, 433, 427, 428, 429 и  432 
 КО Градско Балдовци 

 
самофинасирање 

 
 
 
 Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл. 
гласник на општина Струмица”. 
 
Бр. 07-1498/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 Одлука за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП бр. 

6512/54 и дел од КП бр. 6514/1 КО Струмица 
 
 1. Се објавува  Заклучокот за 
одложување на донесувањето на  Одлука за 
утврдување потреба од донесување на  

 
 
урбанистичко планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 6512/54 и дел од КП бр. 
6514/1 КО Струмица , донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
28.02.2012 година. 
 
   Бр. 08 -1486/2         Градоначалник 
   29.02.2012 год.   на општина Струмица 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

............................................ 
  
 
 57. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 година, 
донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 
за одложување на донесувањето на  
Одлука за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за услогласување на 

намената на градежно земјиште за КП бр. 
6512/54  и дел од КП бр. 6514/1 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се одложува донесувањето на Одлука 
за  утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за објектот на  КП бр. 6512/54  и дел 
од КП бр.  6514/1 КО Струмица. 
 Објектот – доградба на стопански 
објект  со намена Г-2 лесна и незагадувачка 
индустрија  со висина Пр (приземје)  и 
доградба на деловни простории во  
сопственост на  Арапова  С. Вера  од 
Струмица ул. „Вера Циривири“ број 27  се 
наоѓа на КП бр. 6512/54 (сопственост на 
Арапова Вера )  и дел од КП  бр. 6514/1 КО 
Струмица (сопственост на РМ – корисник 
ЈПКД  „Комуналец“ - Струмица). Објектот 
претставува  функционална целина  изградена 
од тврд материјал   со армирано бетонска 
конструкцуија . 

Член 2 
 Овој Заклучок  влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр. 07-1486/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
  
 Врз основа на член 50 став 1 тока 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
5/06), Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

на  Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 

документација за усогласување на намената 
на градежно земјиште  за КП бр. 3/1 КО 

Струмица 
 
 1. Се објавува Заклучокот за 
недонесување на Одлука за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 3/1 
КО Струмица, донесен на седница на Советот 

на општина Струмица одржана на 28.02.2012 
година. 
 
   Бр. 08 -1488/2             Градоначалник 
   29.02.2012 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................. 
 58. 
 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 урабанистичката 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 28.02.2012 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к        
за недонесување на Одлука за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко 
планска документација за услогласување  
на намената на градежно земјиште за КП бр. 

3/1 KО Струмица  
 

Член 1 
 1. Не се донесува Одлука за  
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко-планска документација  за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за објектот -  станбена куќа  во 
висина П (приземје) се наоѓа на  КП бр. 3/1  во 
КО Струмица -   сопственост на Аризанова  
Кристина од Струмица  ул. “Ванчо Китанов“ 
број 17/7.   
 Објектот се наоѓа на земјиште во 
сопственост на РМ и согласно ДУП за Блок 
број 38,   во зона  со намена Д1 – парково 
зеленило.  

Член 2 
 Овој Заклучок  влегува во сила по 
објавувањето  во  „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07- 1488/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 Заклучокот за утврдување 
на Нацрт  ДУП за една парцела  на КП бр. 

5908/3, КП бр.  5887/2 и КП бр.  5887/3 во КО 
Струмица 

 
           1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт  ДУП за една парцела, 
КП бр. 5908/3, КП бр.  5887/2 и  КП бр. 5887/3 
во КО Струмица,  донесен на седница на 
Советот на општина Струмица одржана на 
28.02.2012 година. 
 
Бр. 08 -1499/2   Градоначалник 
29.02.2012 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 59. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 28.02.2012 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување на Нацрт  ДУП за една  

градежна парцела на КП бр. 5908/3,  КП бр. 
5887/2 и КП бр.  5887/3 во КО Струмица 

 
 1. Се утврдува на Нацрт  ДУП за една 
градежна парцела  на КП бр. 5908/3, КП бр. 
5887/2 и КП бр. 5887/3 во КО Струмица на 
инвиститорот Коста Трибичлиев . 
 
 2. Со Нацрт  ДУП за една парцела , КП 
бр. 5908/3, КП бр. 5887/2 и КП бр. 5887/3  се 
врши измена и дополнување на дел од стар 
Блок 23 (нов Блок 20) градежна парцела  број 
2   во КО Струмица,   изработен од ДПГИ 
„Вектор 90“ Томе ДООЕЛ Струмица  со техн. 
бр. 027-0806/2011  и е со површина од 292 м2.  
 
 3. Нацрт - ДУП за една градежна 
парцела на КП бр. 5908/3, КП бр. 5887/2 и КП 
бр. 5887/3 во КО Струмица   е составен од : 

- текстуален дел 
-  графички дел 
 

 4. Овој Заклучок влегува во сила  по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1499/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 утврдување 
на Нацрт  ДУП за една парцела  на КП бр. 328  

во КО Струмица 
 
           1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт  ДУП за една парцела 
на КП бр. 328 во КО Струмица,  донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
  Бр. 08 -1500/2                 Градоначалник 
  29.02.2012 год.          на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

......................................... 
 60. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 28.02.2012 година, донесе 

 
З а к  л  у ч о к 

за утврдување на Нацрт  ДУП за една 
парцела на  КП бр. 328 во КО Струмица 

 
 1. Се утврдува на Нацрт  ДУП за една 
парцела  на КП бр.328 во КО Струмица на 
инвеститорот Марјан Стојанов. 
 2. Со Нацрт  ДУП за една парцела  на 
КП бр.328 се врши измена и дополнување на  
дел од стар блок број 20 (нов блок број 2 
Урбана единица 1) во КО Струмица  
изработен од ДПГИ „Вектор 90“ Томе дооел 
Струмица  со техн. бр. 047 - 0410/2011 со 
површина на планскиот опфат од 351 м2.  
 3. Нацрт  ДУП за една парцела , КП бр. 
328 во КО Струмица   е составен од : 

- текстуален дел 
-  графички дел 

 4. Овој Заклучок влегува во сила  по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1500/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 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 тока 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 утврдување 
на Нацрт  ДУП за една парцела  на  

КП бр. 1744  во КО Струмица 
 
           1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт  ДУП за една парцела 
на КП бр. 1744 во КО Струмица,  донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
   Бр. 08 -1501/2          Градоначалник 
   29.02.2012 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

........................... 
 61. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 28.02.2012 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување на Нацрт  ДУП за една 

парцела  на  КП бр. 1744 во КО Струмица 
 
 1. Се утврдува на Нацрт  ДУП за една 
парцела  на КП бр.1744 во КО Струмица на 
инвеститорот Љупчо Атанасов . 
 2. Со Нацрт  ДУП за една парцела  на 
КП бр.1744  се врши измена и дополнување на  
стар Блок број 9 ( нов блок број 30) во КО 
Струмица  изработен од ДПГИ „Вектор 90“ 
Томе дооел Струмица  со техн. бр. 048-
0410/2011  со површина на планскиот опфат 
од 161 м2.  
 3. Нацрт  ДУП за една парцела  на КП 
бр. 1744 во КО Струмица   е составен од : 

- текстуален дел 
-  графички дел 

 4. Овој Заклучок влегува во сила  по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1501/1  Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 утврдување 
на Нацрт  ДУП за една парцела  на КП бр. 

1745  во КО Струмица 
 
           1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт  ДУП за една парцела 
на  КП бр. 1745 во КО Струмица,  донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
   Бр. 08 -1502/2  Градоначалник 
  29.02.2012 год.       на општина Струмица 
   С т р у м и ц а    Зоран Заев с.р. 

................................... 
 62. 
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 28.02.2012 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување на Нацрт  ДУП за една 

парцела  на КП бр. 1745 во КО Струмица 
 
 1. Се утврдува на Нацрт  ДУП за една 
парцела на  КП бр. 1745 во КО Струмица на 
инвеститорот Љупчо Атанасов. 
 2. Со Нацрт  ДУП за една парцела  на 
КП бр.1745 се врши измена и дополнување на  
дел од стар Блок број 9   (нов Блок број 30) во 
КО Струмица  изработен од ДПГИ „Вектор 90“ 
Томе дооел Струмица  со техн. бр. 048 -
0410/2011   со површина на планскиот опфат 
од 138,3 м2.  
 3. Нацрт  ДУП за една парцела  на  КП 
бр. 1745 во КО Струмица   е составен од : 

- текстуален дел 
-  графички дел 

 4. Овој Заклучок влегува во сила  по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-1502/1 Совет на општина Струмица 
28.02.2012 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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



Стр.             бр. 4      Службен гласник на општина Струмица      29 февруари   2012  год 16 

  
  
 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 тока 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 утврдување 
на Нацрт  ДУП за една парцела  на  

КП бр. 4820  во КО Струмица 
 
 
           1. Се објавува Заклучокот за 
утврдување на Нацрт  ДУП за една парцела 
на  КП бр. 4820 во КО Струмица, донесен на 
седница на Советот на општина Струмица 
одржана на 28.02.2012 година. 
 
 
 
  Бр. 08 -1503/2       Градоначалник 
  29.02.2012 год.   на општина Струмица 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

 
 
 
 

 63.  
 Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на седницата 
одржана на 28.02.2012 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за утврдување на Нацрт  ДУП за една 

парцела  на КП бр. 4820 во КО Струмица 
 
 1. Се утврдува на Нацрт  ДУП за една 
парцела  на КП бр. 4820 во КО Струмица на 
инвеститорот Дончо Пиличев. 
 2. Со Нацрт  ДУП за една парцела  на 
КП бр.4820 се врши измена и дополнување на  
дел од стар Блок број 12  (нов Блок 29) во КО 
Струмица  изработен од ДПГПТУ „Стен Арт“  
дооел Куманово  со техн. бр. 12. 01 - 07  со 
површина на планскиот опфат од 287 м2.  
 3. Нацрт  ДУП за една парцела КП бр. 
4820 во КО Струмица   е составен од : 

- текстуален дел 
-  графички дел 

 4. Овој Заклучок влегува во сила  по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 
  Бр. 07-1503/1     Совет на општина Струмица 
  28.02.2012 год.       Претседател, 
  С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски с.р. 

 
 

  
________________________________________________________ 
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