
                
 
 

                         на Општина Струмица  
 
 

Број  3 Среда, 19.03. 2014 год. 
www.strumica.gov.mk         
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 С о д р ж и н а 

 
 
Совет на општина Струмица: 
 

    
Стр. 

95. Завршна сметка на Буџетот на општина 
Струмица за 2013 година ....................... 

 
3 

102. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за услогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 
бр. 110/1 КО Раборци.................................. 

 
 
 
 

11 
96. 

 
 

Заклучок за усвојување на Годишниот 
извештај на општина Струмица за 2013 
година ...................................................... 

 
 
7 

103. Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
4983/2 КО Струмица .................................. 

 
 
 
 

12 
97. Одлука за определување на места за 

истакнување изборни плакати за 
Претседателските избори – 2014 и 
Предвремените Парламентарни избори 
- 2014, во Општина Струмица ................. 

 
 
 
 
7 

104. Одлука   за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
7682 КО Струмица  .................................. 

 
 
 
 

12 
98. Одлука  за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
5358, 5359 КО Струмица ......................... 

 
 
 
 
8 

105. Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
7278/2, 2130/10, 7266 КО Струмица ……. 

 
 
 
 

13 
99. Одлука  за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
6377, 6379 КО Струмица ………………… 

 
 
 
 

9 

106. Одлука  за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
4923 КО Куклиш ........................................ 

 
 
 
 

13 
100. Одлука   за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
6602, 6601/2 КО Струмица ..................... 

 
 
 
 

10 

107. Одлука   за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
2130/1 КО Струмица  ................................ 

 
 
 
 

14 
101. Одлука   за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 
3793, 3768 КО Дабиља   ..………………… 

 
 
 
 
10 

108. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко планска 
документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 7768 КО 
Струмица  ................................................. 

 
 
 
 

15 



Стр.                 Службен гласник на општина Струмица        бр. 3                19.03.2014 год. 

 

 

2 

109. Одлука за исправка на техничка грешка 
за Урбанистички план вон населено 
место, повеќенаменска индустриска 
зона КО Сачево и КО Градско Балдовци. 

 
 
 
15 

117. Заклучок за усвојување на Извештајот 
за работата со финансов извештај и 
годишна сметка на Општинска установа 
Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 
Струмица за 2013 година .......................... 

 
 
 
 

21 
 

110. 
 
Одлука за донесување на Процена на 
загрозеност на подрачјето на Општина 
Струмица ............................................... 

 
 
 
16 

118. Заклучок за усвојување на Извештајот 
за работата со финансов преглед и 
завршна сметка на Општинска јавна 
установа - Отворен граѓански 
универзитет за доживотно учење „Јоска 
Свештарот“ Струмица за 2013 година .... 

 
 
 
 
 

21 
111. Програма за измена и дополнување на 

Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2014 година  ….. 

 
 
 

17 

119. Заклучок за одложување на донесување 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
6817/4 КО Струмица ................................ 

 
 
 
 
 

22 
112. Решение за разрешување и именување 

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

 
 
 
 

18 

120. Заклучок за одложување на донесување 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 
бр. 337 КО Струмица .............................. 

 
 
 
 
 

22 
113. Заклучок за давање согласност на 

Програмата за изменување и 
дополнување на Програмата за работа 
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица за 2014 година ........................ 

 
 
 
 

18 

121. Заклучок за одложување на донесување 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 
бр. 5597/21 КО Струмица ........................ 

 
 
 
 
 

23 
114. Заклучок за давање согласност на 

Одлуката за утврдување на висина на 
цени на услугите за поставување и 
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Струмица ......... 

 
 
 
 
19 

122. Заклучок за усвојување на Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
општина Струмица за четвртиот квартал 
од 2013 година ……………………………… 

 
 
 

24 

115. Заклучок за давање на позитивно 
мислење за реализација на Програмата 
за организација и реализација на 
настава во природа со учениците од 
четврто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Струмица ........................................ 

 
 
 
 
 

19 

123. Квартален  извештај за извршување на 
Буџетот на општина Струмица за 
четвртиот квартал од 2013 година ........... 

 
 

25 

116. Заклучок за усвојување на Извештајот 
за работата со финансов извештај и 
годишна сметка на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2013 година ........ 

 
 
 

20 

   

  
________________________________________ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.03.2014 год.          бр. 3            Службен гласник на општина Струмица                стр. 

 

 

3

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Завршната сметка на 
Буџетот на  општина Струмица за 2013 

година 
 
 Се објавува Завршната сметка на 
Буџетот на општина Струмица за 2013 
година, донесена на седницата на Советот  
 
 
 
 
 

 
на општина Струмица, одржана на 
14.03.2014 година. 
 
Бр. 08-1819/2 Општина Струмица 
19.03.2014 год.     Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

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

  
 95. 
 Врз основа на член 33 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), член 
36 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен гласник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 14.03.2014 година, донесе 

 
Завршна сметка  

на Буџетот на општина Струмица за 2013 година 
 

Член 1 
 Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2013 година 
изнесуваат:   
 

                   Планирани         Реализирани 
 

1. Вкупни приходи                                                     1.093.717.041
821.191.745

 

- даночни приходи                             319.700.000 184.500.695 
- неданочни приходи                            91.684.000 47.319.502 
- капитални приходи                            153.001.689 78.563.809 
- приходи од дотации                        447.871.437 444.463.668 
- трансфери 41.512.541 41.542.978 
- донации 39.947.374 24.801.093 
  
  

2. Вкупни расходи                                  1.093.717.041 826.174.637 
- утврдени намени                          1.091.417.041 824.748.879 
- резерви                                              2.300.000 1.425.758 

  
  

Дефицит                                             0 4.982.892 
Суфицит                                                      0 0 
  
Прилив                                                  0 0 

- продажба на хартии од вредност        0 0 
- приливи од домашен заем              0 0 
- приливи од странски заем                 0 0 
- други приливи (вишок на дотации)                 0 4.982.892 

3.                                                                           
 Одлив (отплата на главнина)                          0                                       0 
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Член 2 

 
      Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Струмица на 31.12.2013 година 
претставува разлика од дефицитот од тековната 2013 година (4.982.892) и од пренесениот 
вишок на приходи од претходната 2012 година (25.310.266) изнесува 

                
 
 

Салдо на 31-12-2013   20.327.374 денари 
 

Салдо основен буџет 9.487.935  денари 
Салдо буџет дотации   399.493  денари 
Салдо буџет самофинасирачки активности     5.232.553  денари 
Салдо буџет донации        5.207.393  денари 

 
 
 

 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во 
износ од 9.487.935  денари се пренесува како  прилив на основниот буџет на општина  
Струмица  за 2013 година. 
  
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации 
во износ од 399.493 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина 
Струмица за 2013 година.  
           
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинасирачки активности во 5.232.553 износ од денари се пренесува како прилив на 
буџетот на самофинасирачки активности на општина Струмица за 2013 година.  
             
 
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации 
во износ од 5.207.393 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на  општина 
Струмица за 2013 година.  
 
 
 

Член 3 
 

 Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и 
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи: 
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Член 4 
 Во посебниот дел на Завршната 
сметка на Буџетот на општина  Струмица 
за 2013 година се искажани планираните и 
извршените расходи по потпрограми, 
сметки и основни намени. 

 
Член 5 

 Општиот дел на Завршната сметка 
на Буџетот на општина Струмица за 2013 
година ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Струмица“.  
 
Бр.07-1819/1Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

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

усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на 
општина Струмица за 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 14.03.2014 
година. 
 
 
  Бр.08-1820/2            Општина Струмица 
  19.03.2014 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 96. 
 
 Врз основа на член 34 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 („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 14.03.2014 година, 
донесе 
     
  

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишниот извештај 
на општина Струмица за 2013 година 

 
1.  Се усвојува Годишниот извештај 

на општина Струмица за 2013 година. 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр. 07-1820/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

определување на места за истакнување 
изборни плакати за Претседателските 

избори – 2014 и Предвремените 
Парламентарни избори - 2014, во Општина 

Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за 
определување на места за истакнување 
изборни плакати за Претседателските 
избори – 2014 и Предвремените 
Парламентарни избори - 2014, во Општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
    Бр. 08-1821/2 Општина Струмица 
   19.03.2014 год.              Градоначалник, 
    С т р у м и ц а               Зоран Заев  с.р. 

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

 97. 
 
 
 Врз основа на член 78 од 
Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
142/12, 31/13, 34/13 и 14/14) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 14.03.2014 година, 
донесе 
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О д л у к а 
за определување на места за 

истакнување изборни плакати за 
Претседателските избори – 2014 и 

Предвремените Парламентарни избори 
- 2014, во Општина Струмица 

 
Член 1 

  За истакнување изборни плакати 
за Претседателските избори – 2014 и 
Предвремените Парламентарни избори - 
2014, во Општина Струмица, се  
определуваат следните места: 
- На  ул. “Балканска” (покрај оградата на  

стара автобуска станица); 
- На ул. „Ленинова” на просторот од Дом 

на пензионерите до трафиката  на 
раскрсницата со ул. „Цветан Димов”. 

- На ул. „Климент Охридски” од пресекот 
со ул. „Братство Единство”  до  
зградата на новата автобуска 
станица”. 

Член 2 
 Местата од член 1 на оваа Одлука, 
за секој подносител на листите на 
кандитати ќе бидат посебно одбележани. 
 

Член 3 
 Изборни плакати во населените 
места можат да се поставуваат на 
објектите во сопственост на Општина 
Струмица 

Член 4 
 Изборни плакати можат да се 
истакнуваат и на станбени и други 
приватни објекти со предходна согласност 
од сопственикот на објектот. 

 
Член 5 

 Не е дозволено истакнување на 
изборни плакати од кампањата  на објекти, 
каде што се наоѓа гласачкото место, или 
просторијата каде што се спроведува 
гласањето. 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица” 
 
Бр. 07-1821/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 5358, 5359 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5358, 5359 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 

     Бр. 08-1822/2        Општина Струмица 
     19.03.2014 год.       Градоначалник, 

      С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
................................... 

98. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 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. 5358, 5359 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, доградба на станбена куќа А1, кој 
се наоѓа на КП бр. 5358, 5359 КО 
Струмица во сопственост на Бранко 
Ковачев Струмица. 
 Според ДУП за блок бр.6, објектот 
на КП бр. 5358, 5359 КО Струмица се 
наоѓа на траса на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Р.М. (КП бр.5358) право на 
користење Бранко Ковачев и Живка 
Ковачева (КП бр.5358/1) Струмица и со 
незапишани права Гошев Христо (КП 
бр.5359) од Струмица. 
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-1822/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 6377, 6379 КО Струмица 

 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6377, 6379 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
  
 
   Бр. 08-1823/2        Општина Струмица 
   19.03.2014 год        Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 99. 
 
 Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 
53/13 и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12 и 95/13) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 14.03.2014 
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. 6377, 6379 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, доградба на станбена куќа А1, кој 
се наоѓа на КП бр. 6377, 6379 КО 
Струмица во сопственост на Димитар 
Бубев од Струмица.  
 Според ДУП за блок бр.22, 
објектот на КП бр. 6377, 6379 КО Струмица 
се наоѓа на траса на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Република Македонија 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.07-1823/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 6602, 6601/2 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6602, 6601/2 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
  Бр. 08-1824/2         Општина Струмица 
  19.03.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.......................................... 
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 100. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 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. 6602, 6601/2 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 безправен  
објект ,работилница, кој се наоѓа на КП бр. 
6602, 6601/2 КО Струмица во сопственост 
на Јулија Лазарова од Струмица.  
 Според ГУП на град Струмица, 
објектот на КП бр. 6602, 6601/2 КО 
Струмица се наоѓа на траса на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Јулија 
Лазарова (КП бр.6602/2) и Стојан 
Божијанов (КП бр.6601/2) од Струмица. 

 
Член 2 

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

 
 

Бр.07-1824/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 3793, 3768 КО Дабиља 

   
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 3793, 3768 КО 
Дабиља, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
   Бр. 08-1825/2   Општина Струмица 
   19.03.2014 год.     Градоначалник, 
    С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

................................... 
 101. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 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. 3793, 3768 КО Дабиља 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура за 
утврдување правен сатус на безправен  
објект ,деловен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 3793, 3868 КО Дабиља во сопственост 
на Николчо Митров од с.Дабиља.  
 Според УДНМ с. Дабиља, објектот   
на КП бр. 3793, 3868 КО Дабиља се наоѓа 
во заштитна зона на пат, на земјиште 
сопственост на Република Македонија (КП 
бр.3793/2) право на сопственост Васе 
Митров (КП бр.3793/1) од с.Дабиља и 
земјиште сопственост на Република 
Македонија (КП бр.3868). 
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Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.07-1825/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
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. 110/1 КО Раборци 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 110/1 КО Раборци, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 14.03.2014 
година. 
 
Бр. 08-1826/2  Општина Струмица 
19.03.2014 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 102. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 

 
 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко - планска 
документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 110/1 КО Раборци 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, викенд куќа, кој се 
наоѓа на  КП бр. 110/1 КО Раборци, во 
сопственост на лицето Тони Маџиров од 
Струмица. 
  Oбјектот на КП бр. 110/1 КО 
Раборци, според просторниот план се 
наоѓа во туристичко рекреативен 
локалитет, на земјиште сопственост на 
Република Македонија.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-1826/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

4983/2 КО Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на трасата 
на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
4983/2 КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
14.03.2014 година. 
 
     Бр. 08-1827/2         Општина Струмица 
    19.03.2014 год.         Градоначалник, 
     С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

 
 
 
 

.......................................... 
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 103. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот 

за постапување со бесправните објекти 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13), член 2 
од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичката 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 14.03.2014 
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. 4983/2 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, станбена куќа А1, кој се 
наоѓа на КП бр. 4983/2 КО Струмица во 
сопственост на Кристина Гергениду од 
Струмица.  
 Според ДУП за блок бр. 5, објектот на 
КП бр. 4983/2 КО Струмица се наоѓа на траса 
на предвиден џеб на сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост на 
Република Македонија.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-1827/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 7682 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7682 КО 

Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
  Бр. 08-1828/2        Општина Струмица 
  19.03.2014 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

.................................................. 
 104. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 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. 7682 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, станбена куќа А1, кој се наоѓа на 
КП бр. 7682 КО Струмица во сопственост 
на Марика Ангелова од Струмица.  
 Според ДУП за нов блок бр. 26, 
објектот на КП бр. 7682 КО Струмица се 
наоѓа на траса на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Марика Ангелова 5/6 и 
Ѓорге Упчев 1/6 од Струмица. 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.07-1828/1Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на  КП бр. 7278/2, 2130/10, 7266 КО 

Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7278/2, 2130/10, 
7266 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 14.03.2014 година. 
 
    Бр.08-1829/2         Општина Струмица 
   19.03.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

...................................... 
 105. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 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. 7278/2, 2130/10, 7266 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, магацин, кој се наоѓа на КП бр. 
7278/2, 2130/10, 7266 КО Струмица во 
сопственост на Јован Ѓорѓиев од 
Струмица.  
 Според ДУП за блок бр.15, 
објектот на КП бр. 7278/2, 2130/10, 7266 
КО Струмица се наоѓа на траса на 
проектирана сообраќајна инфраструктура, 
на земјиште сопственост на Република 
Македонија (КП бр. 2130/10) ДПМТУ Јосиф 

Свештарот АД Струмица (КП бр.7266) и 
Јован Ѓорѓиев (КП бр.7278/2) од Струмица. 

 
Член 2 

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

 
 

Бр.07-1829/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 4923 КО Куклиш 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 4923 КО 
Куклиш, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
 
  Бр. 08-1830/2         Општина Струмица 
  19.03.2014 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

...................................... 
  
 106. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 
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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. 4923 КО Куклиш 
 

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, деловен и помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 4923 КО Куклиш во 
сопственост на Блажо Ковачев од 
с.Куклиш.  
 Според ГУП на с. Куклиш, објектот 
на КП бр. 4923 КО Куклиш се наоѓа на 
траса на проектирана сообраќајна 
инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Република Македонија.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.07-1830/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

трасата на сообраќајната инфраструктура 
на КП бр. 2130/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 2130/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
    
  Бр. 08-1831/2       Општина Струмица 
  19.03.2014 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 107. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 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. 2130/1 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, стопански објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 2130/1 КО Струмица во сопственост на 
Звонко Терзиев од Струмица.  
 Според ДУП за блок бр. 15, 
објектот на КП бр. 2130/1 КО Струмица се 
наоѓа на траса на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
запишано на име ДПМТУ Јосиф 
Свештарот АД Струмица. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-1831/1Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
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 проширување 
на плански опфат за КП бр. 7768 КО 

Струмица 
 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7768 КО Струмица, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 14.03.2014 година. 
 
  Бр.08-1832/2        Општина Струмица 
  19.03.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 108. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко – планска 

документација за проширување на 
плански опфат за  КП бр. 7768 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
станбена куќа кој се наоѓа на  КП бр. 7768 
КО Струмица, во сопственост на лицето 
Ристе Дрваров  од Струмица. 
 
  Согласно ГУП за град Струмица, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат на 
град Струмица, на земјиште сопственост 
на лицето Ристе Дрваров.  
 

 
 
 

Член 2 
 

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

 
Бр.07-1832/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за исправка на 
техничка грешка за Урбанистички план вон 

населено место, повеќенаменска 
индустриска зона КО Сачево и КО Градско 

Балдовци  
 
 Се објавува Одлуката за исправка 
на техничка грешка за Урбанистички план 
вон населено место, повеќенаменска 
индустриска зона КО Сачево и КО Градско 
Балдовци, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
Бр. 08-1833/2  Општина Струмица 
19.03.2014 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

 109. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 

 
О д л у к а 

за исправка на техничка грешка за 
Урбанистички план вон населено место, 
повеќенаменска индустриска зона КО 

Сачево и КО Градско Балдовци  
 

Член 1 
 

 Во Урбанистички план вон 
населено место, повеќенаменска 
индустриска зона КО Сачево и КО Градско 
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Балдовци, изработен од ДПУПИ „Урбан“ 
доо, Штип, со технички број 90/07, се врши 
исправка на техничка грешка. 
 

Член 2 
Во Урбанистички план вон 

населено место, повеќенаменска 
индустриска зона КО Сачево и КО Градско 
Балдовци, изработен од ДПУПИ „Урбан“ 
доо, Штип, со технички број 90/07, во 
Градежна парцела број 1.5  класата на 
намена Г5 – Инфраструктура се заменува 
со класата на намена Г2 – Лесна и 
незагадувачка индустрија, наведено во 
текстуалниот дел и графичките прилози. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1833/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Процена на загрозеност на подрачјето 
на Општина Струмица од сите ризици и 

опасности 
 
 Се објавува Одлуката за 
донесување на Процена на загрозеност на 
подрачјето на Општина Струмица од сите 
ризици и опасности, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.03.2014 година. 
 
  Бр. 08-1805/2         Општина Струмица 
 19.03.2014 год.          Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 110. 
 Врз основа на член 5 од Законот за 
управување со кризи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 29/05 и 36/11) и 
член 20 од Статутот на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 
 

 

О д л у к а 
за донесување на Процена на 

загрозеност на подрачјето на Општина 
Струмица од сите ризици и опасности 

 
 

Член 1 
 

 Се донесува Процена на 
загрозеност на подрачјето на Општина 
Струмица од сите ризици и опасности. 

 
Член 2 

 Процената на загрозеност на 
подрачјето на Општина Струмица од сите 
ризици и опасности со Дел. бр. 17-40/2 од 
06.02.2014 година, е изработена од 
Регионалниот центар за управување со 
кризи – Струмица и е составен дел на 
оваа Одлука. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-1805/1Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина 

Струмица за 2014 година 
 
 Се објавува Програмата за 
изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина 
Струмица за 2014 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 14.03.2014 година. 
 
 
  Бр. 08-1834/2       Општина Струмица 
  19.03.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

 
......................................... 
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 111. 
 Врз основа на член 17 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен  весник  на  
Република Македонија“  бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 

144/12, 55/13 и 163/13) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на  
општина Струмица, на седницата 
одржана на 14.03.2014 година, донесе 

 
 

П р о г р а м а 
за изменување и дополнување на Програмата за изработка  на урбанистички планови 

на подрачјето на општина Струмица  за 2014 година 
 
 
 1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на општина Струмица за 
2014 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/13 и 1/14), се вршат следните 
измени и дополнувања: 
 
 Во глава 

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
По  реден број 16 се додава:  
 

Р.б. Објект Износ денари 

17 

ДУП за дел од Блок бр. 21 (Блок 12 УЕ 2 согласно ГУП), 
со граничен опфат: 
- ул. „Младинска“, 
- ул. „Широк Дол“,  
- ул.„Методи Митевски“, и 
- ул.„Дрварска“ 

самофинансирање 

18 

Дел од Урбан блок бр. 41 
со граничен опфат: 
- ул. „Бр. 1“ (според ДУП за Блок 41); 
- ул. „Бр. 2“ (според ДУП за Блок 41); 
- ул. „Бр. 6“ (според ДУП за Блок 41); и 
- ул. „Цветан Димов“ 

самофинансирање 

 
 Во глава 

III. Урбанистички планови за село 
По  реден број 21 се додава:  
 

Р.б. Објект Износ денари 
22 Дел од УП за село Банско – Блок бр. 17 самофинансирање 

  
 
 Во глава 
 

V. Детални урбанистички планови за една парцела 
 
Во табелата реден број 12 се брише.  
 
2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр.07-1834/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за изградба, одржување и користење на 
јавни паркинг простори „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица 
 
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување на член 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 14.03.2014 година. 
 
     Бр. 08-1836/2        Општина Струмица 
     19.03.2014 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев  с.р. 

.............................................. 
112. 
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, 83/09, 97/10, 6/12 и 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 
21/10), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 14.03.2014 година, 
донесе 

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

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

 
 1. Од должноста член во 

Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за изградба, одржување и користење на 
јавни паркинг простори „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица, на негово барање, 
се разрешува:  

 - Љупка Цикарска 
За член во Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за изградба, 
одржување и користење на јавни паркинг 
простори „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица, до истекот на преостанатиот 
дел од мандатот, се именува: 
 

- Никола Чачо – дипломиран 
политиколог од Струмица 
 2. Ова Решение влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр. 07-1836/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за изменување 
и дополнување на Програмата за работа 
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица 

за 2014 година 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за изменување 
и дополнување на Програмата за работа 
на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица 
за 2014 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
  Бр. 08-1837/2          Општина Струмица 
  19.03.2014 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

..................................................... 
 113. 
 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, 83/09, 97/10, 6/12 и 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 

 
 

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

изменување и дополнување на 
Програмата за работа на ЈП 

„Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
2014 година 

 
1. Се дава согласност на 

Програмата за изменување и 
дополнување на Програмата за работа на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
2014 година, усвоена од Управниот одбор 
на ова претпријатие со Одлука бр. 02-
217/4 од 18.02.2014 година. 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
Бр.07-1837/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 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 локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 

висина на цени на услугите за 
поставување и одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на  
Општина Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
висина на цени на услугите за 
поставување и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
  Бр. 08-1838/2        Општина Струмица 
  19.03.2014 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а              Зоран Заев с.р. 
 

..................................................... 
 
 114. 
 
 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, 83/09, 97/10, 6/12 и 
119/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 
 
 
 

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

услугите за поставување и одржување 
на јавното осветлување на подрачјето 

на Општина Струмица 
 
 

 1. Се дава согласност на 
Одлуката за утврдување на висина на 
цени на услугите за поставување и 
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Струмица бр. 02-

217/5 од 18.02.2014 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во 
сила по објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
 
Бр.07-1838/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање на 
позитивно мислење за реализација на 

Програмата за организација и реализација 
на настава во природа со учениците од 
четврто одделение при  ООУ „Маршал 

Тито“ Струмица 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
на позитивно мислење за реализација на 
Програмата за организација и реализација 
на настава во природа со учениците од 
четврто одделение при ООУ „Маршал 
Тито“ Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
 
Бр. 08-1839/2        Општина Струмица 
19.03.2014 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 
 

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

 115. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците 
од основните училишта (бр.19-2250/1 од 
05.03.2013 год.), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
14.03.2014 година, донесе 
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З  а  к  л  у  ч  о  к 

 за давање на позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 

организација и реализација на настава 
во природа со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 

Струмица 
 
 1. Се дава позитивно мислење за 
реализација на Програмата за 
организација и реализација на настава во 
природа со учениците од четврто 
одделение при ООУ „Маршал Тито“ 
Струмица, бр.08-66/2 од 05.02.2014 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
 

Бр.07-1839/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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

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

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

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 

2013 година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 
2013 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
Бр. 08-1840/2         Општина Струмица 
19.03.2014 год.       Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

  
 
 

 
 116. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 
  

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата со финансов извештај и 

годишна сметка на ЛУБ „Благој Јанков 
Мучето“ Струмица за 2013 година 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата со финансов извештај и годишна 
сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ 
Струмица за 2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-1840/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 

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

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

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

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
Општинска установа Дом за деца и млади 
„Благој Мучето“ Струмица за 2013 година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата со 
финансов извештај и годишна сметка на 
Општинска установа Дом за деца и млади 
„Благој Мучето“ Струмица за 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 14.03.2014 
година. 
 
  Бр. 08-1841/2       Општина Струмица 
 19.03.2014 год.        Градоначалник, 
 С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

...................................... 
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 117. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 
 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата со финансов извештај и 

годишна сметка на Општинска установа 
Дом за деца и млади „Благој Мучето“ 

Струмица за 2013 година 
 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата со финансов извештај и годишна 
сметка на Општинска установа Дом за 
деца и млади „Благој Мучето“  Струмица 
за 2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 

 
Бр.07-1841/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски  с.р. 
 

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

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

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

усвојување на Извештајот за работата со 
финансов преглед и завршна сметка на 
Општинска јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 

2013 година 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работата со 
финансов преглед и завршна сметка на 
Општинска јавна установа – Отворен 
граѓански универзитет за доживотно 
учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 
2013 година, донесен на седницата на 

Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
  Бр. 08-1842/2        Општина Струмица 
  19.03.2014 год.       Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 118. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 
  
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
 за усвојување на Извештајот за 
работата со финансов преглед и 

завршна сметка на Општинска јавна 
установа – Отворен граѓански 

универзитет за доживотно учење 
„Јоска Свештарот“ Струмица за 2013 

година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
работата со финансов преглед и завршна 
сметка на Општинска јавна установа – 
Отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење „Јоска Свештарот“ 
Струмица за 2013 година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
по објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
 
Бр.07-1842/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6817/4 КО 

Струмица 
 
 
 Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 6817/4 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 14.03.2014 година. 
 
 
 
  Бр. 08-1843/2        Општина Струмица 
 19.03.2014 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

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

 119. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 

 
 
 

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

на урбанистичко – планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП 

бр. 6817/4 КО Струмица 
 
 

 1.Се одложува донесувањето на 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура на КП бр. 
6817/4 КО Струмица, за да се изврши 
дополнителен увид на лице место. 
 

 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-1843/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 337 КО Струмица 

 
 
 Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 337 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 14.03.2014 
година. 
 
 
   Бр. 08-1844/2             Општина Струмица 
  19.03.2014 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

..................................... 
 120. 

 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 
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З а к л у ч о к 
за одложување на донесување Одлука 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување  на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 337 КО Струмица 
 

 1. Се одложува донесувањето 
на Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 
337 КО Струмица, за да се изврши 
дополнителен увид во предметот и 
дополнителен увид на лице место. 
 
      2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр. 07-1844/1  Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

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

одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 5597/21 КО Струмица 

 
 Се објавува Заклучокот за 
одложување на донесување Одлука за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 5597/21 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 14.03.2014 
година. 
 
   Бр. 08-1845/2   Општина Струмица 
  19.03.2014 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

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

  
 

 121. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправните 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 
и 72/13), член 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичката планска 
документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12 и 
95/13) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 14.03.2014 година, донесе 

 
 

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

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште за КП 
бр. 5597/21 КО Струмица 

 
 

 1. Се одложува донесувањето на 
Одлука за утврдување потреба од 
донесување на  урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за КП бр. 
5597/21 КО Струмица, за да се изврши 
дополнителен увид во елаборатот и 
другата документација како и 
дополнителен увид на лице место. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
  
 
Бр.07-1845/1 Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 

Струмица за четвртиот квартал од 2013 
година 

 
 

 1. Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2013 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
14.03.2014 година. 
 
 
Бр. 08-1846/2           Општина Струмица 
19.03.2014 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

122. 
 
Врз основа на член 32 од Законот 

за финансирање на единиците на локална 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 
2/06), Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 14.03.2014 година, 
донесе 

 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2013 

година 
 
 
 

Се усвојува Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за четвртиот квартал од 2013 
година. 

 
Составен дел на овој Заклучок е 

Кварталниот извештај составен на 
образец К1, К2 и К3. 
 

 
 3. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
 
Бр.07-1846/1   Совет на општина Струмица 
17.03.2014 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р. 

.................................. 
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123. 
 Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот 
квартал од 2013 година 
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