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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на Локален Акционен план за вклучување 
на неформалните собирачи на отпад за 

Општина Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
прифаќање на Локален Акционен план за 
вклучување на неформалните собирачи на 
отпад за Општина Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
Бр. 08-2428/2         Општина Струмица 
22.04.2014 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

.................................... 
 194. 
 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 17.04.2014 година, донесе 

 
О д л у к а 

за прифаќање на Локален Акционен 
план за вклучување на неформалните 

собирачи на отпад за Општина 
Струмица 

 
Член 1 

 Се прифаќа Локалниот Акционен 
план за вклучување на неформалните 
собирачи на отпад за Општина Струмица. 
 

 

 
Член 2 

 Локалниот Акционен план за 
вклучување на неформалните собирачи на 
отпад за Општина Струмица е изготвен од 
Здружението на граѓани за подршка на 
трговија, инвестиции и граѓанско 
општество МДЦ-ТИ. НЕТ Скопје. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2428/1 Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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), Градо-
началникот на општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 3073 КО 

Дабиља 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 3073 КО Дабиља, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
   Бр. 08-2429/2              Општина Струмица 
   22.04.2014 год.     Градоначалник, 
   С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 

 
....................................... 
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 195. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за  КП бр. 3073 КО 

Дабиља 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на  
бесправниот објект: помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 3073 КО Дабиља, во 
сопственост на лицето Трајчо Митев  од с. 
Дабиља. 
  Согласно УП за с. Дабиља, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на лицето Трајчо 
Митев.   

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2429/1   Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 проширување 
на плански опфат за КП бр. 3062, 3306 КО 

Дабиља 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 

урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
3062, 3306 КО Дабиља, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
  Бр. 08-2430/2  Општина Струмица 
  22.04.2014 год.   Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Зоран Заев с.р. 

................................. 
 196. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 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. 3062, 3306 КО 
Дабиља 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на  
бесправниот објект: станбена куќа и 
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 
3062, 3306 КО Дабиља, во сопственост на 
лицето Ѓеорге Коцев од с.Дабиља. 
  Согласно УДНМ за с. Дабиља, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на лицето Ѓеорге 
Коцев (КП бр.3062) и Р.М.(КП бр.3306).  
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2430/1  Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 
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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. 5353/1 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 5353/1 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 17.04.2014 година. 
 
   Бр.08-2431/2        Општина Струмица 
   22.04.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

................................... 
 197. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 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. 5353/1 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, станбена куќа А1, кој се наоѓа на 
КП бр. 5353/1 КО Струмица, во 
сопственост на Живка Ковачева од 
Струмица.   
 Според ДУП на блок бр. 6, објектот 
на КП бр. 5353/1 КО Струмица се наоѓа на 
трасата на проектирана сообраќајна 

инфраструктура, на земјиште сопственост 
на Бранко Ковачев и Живка Ковачева.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2431/1  Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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. 138/2 КО Белотино 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 138/2 КО 
Белотино, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 17.04.2014 година. 
 
    Бр. 08-2432/2       Општина Струмица 
    22.04.2014 год.        Градоначалник, 
     С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 198. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 
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О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 138/2 КО Белотино 

 
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. 138/2 КО Белотино, во сопственост 
на Трајанка Ристова од Струмица.   
 Според УПС на с. Белотино, 
објектот  на КП бр. 138/2 КО Белотино се 
наоѓа на трасата на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Трајанка Ристова.  

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

 
Бр.07-2432/1 Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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. 

6495 КО Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 6495 КО Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 17.04.2014 
година. 
 
  Бр. 08-2433/2    Општина Струмица 
  22.04.2014 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 
       ................................... 

 
 
 

 199. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко – планска докумен- 

тација за усогласување на намената на 
градежно земјиште за КП бр. 6495 КО 

Струмица 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на  КП бр. 6495 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Наско Митров  од 
Струмица. 
  Oбјектот, станбена куќа на КП бр. 
6495 КО Струмица, според ГУП за град 
Струмица, се наоѓа на земјиште со намена 
Д2 – заштитно зеленило, на земјиште 
сопственост на лицето Наско Митров.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2433/1  Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 планскиот опфат за КП бр. 563 КО 

Муртино 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 563 КО Муртино, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
   Бр. 08-2434/2         Општина Струмица 
  22.04.2014 год.        Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................ 
 200. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат за  КП бр. 563 КО 

Муртино 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на  
бесправниот објект: помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 563 КО Муртино, во 
сопственост на лицето Анка Ефтимова  од 
Струмица. 
  Согласно УП за с. Муртино, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на лицето Зорка 
Делипетрева.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-2434/1 Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 6450 и 6451 

КО Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 6450 и 6451 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
    Бр. 08-2435/2     Општина Струмица 
    22.04.2014 год.      Градоначалник, 
    С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

................................... 
 201. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот 

опфат за  КП бр. 6450 и 6451 КО 
Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект:  стопански и помошен 
објект, кој се наоѓа на КП бр. 6450 и 6451 
КО Струмица, во сопственост на лицето 
Ѓорѓе Тасев од Струмица. 
  Согласно ГУП на град Струмица, 
објектот се наоѓа делумно во градежниот 
опфат, а дел излегува од границите на 
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градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Ѓорѓе Тасев (КП бр. 
6450) и Василија Николова (КП бр. 6451).  
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2435/1  Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 3975 КО 

Муртино 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 3975 КО Муртино, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
  Бр.08-2436/2        Општина Струмица 
  22.04.2014 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а         Зоран Заев с.р. 

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

 202. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот 
опфат за  КП бр. 3975 КО Муртино 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на  
бесправниот објект: викенд куќа, кој се 
наоѓа на  КП бр. 3975 КО Муртино, во 
сопственост на лицето Ванчо Донев од с. 
Муртино. 
  Согласно УП за с. Муртино, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на Република 
Македонија.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2436/1  Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 4578 КО 

Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 4578 КО Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
  Бр. 08-2437/2        Општина Струмица 
  22.04.2014 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................... 
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 203. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот 
опфат за  КП бр. 4578 КО Струмица 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 4578 КО Струмица, во 
сопственост на лицето Љубомир 
Домазетов од Струмица. 
  Согласно ГУП на град Струмица, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на Република 
Македонија - корисник РО Комуналец 
Струмица.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2437/1   Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 2193 КО 

Габрово 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 

урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 2193 КО Габрово, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
   Бр. 08-2438/2         Општина Струмица 
   22.04.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.............................. 
 204. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот 
опфат за  КП бр. 2193 КО Габрово 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект:  магацин, кој се наоѓа 
на  КП бр. 2193 КО Габрово, во 
сопственост на лицето Ѓеорѓе Василев од 
Струмица. 
  Согласно УП за с. Габрово, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на лицето Ѓеорѓе 
Василев.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-2438/1Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 планскиот опфат за КП бр. 773 и 769 КО 
Водоча 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 773 и 769 КО Водоча, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
   Бр. 08-2439/2          Општина Струмица 
   22.04.2014 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

....................................... 
 205. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот 
опфат за  КП бр. 773 и 769 КО Водоча 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект: викенд куќа, кој се 
наоѓа на  КП бр. 773 и 769 КО Водоча, во 
сопственост на лицето  Димитар Кирчанов  
од Струмица. 
  Согласно УП за с. Водоча, објектот 
се наоѓа вон градежниот опфат, на 
земјиште сопственост на лицето Димитар 
Кирчанов (КП бр.773) и Република 
Македонија - корисник ЈП за 
стопанисување со пасишта (КП бр. 769).  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 07-2439/1  Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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. 7689/2 и 6374 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 7689/2 и 6374 
КО Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 17.04.2014 година. 
 
   Бр. 08-2440/2          Општина Струмица 
   22.04.2014 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

............................... 
 206. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за промена на трасата на 

сообраќајната инфраструктура на КП 
бр. 7689/2 и 6374 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, кој се наоѓа на КП 
бр. 7689/2 и 6374 КО Струмица во 
сопственост на Зоран Ѓеоргиев од 
Струмица.   
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 Според ГУП на град Струмица, 
објектот на КП бр. 7689/2 и 6374 КО 
Струмица навлегува во трасата 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.07-2440/1Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 проширување 
на планскиот опфат за КП бр. 1604 КО 

Дабиља 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на планскиот опфат за КП 
бр. 1604 КО Дабиља, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 17.04.2014 година. 
 
  Бр. 08-2441/2     Општина Струмица 
  22.04.2014 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 207. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а 
за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска докумен-
тација за проширување на планскиот 
опфат за  КП бр. 1604 КО Дабиља 

 
Член 1 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
планскиот опфат и вклопување на  
бесправниот објект:  магацин, кој се наоѓа 
на  КП бр. 1604 КО Дабиља, во 
сопственост на лицето  Борис Трнковски  
од с. Дабиља. 
  Согласно УП за с. Дабиља, 
објектот се наоѓа вон градежниот опфат, 
на земјиште сопственост на лицето Борис 
Трнковски.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2441/1  Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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. 1416 КО Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура на КП бр. 1416 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 17.04.2014 година. 
 
   Бр. 08-2442/2        Општина Струмица 
   22.04.2014 год.        Градоначалник, 
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

............................. 
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 208. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 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. 1416 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, деловен објект, кој се наоѓа на КП 
бр. 1416 КО Струмица, во сопственост на 
Димитар Арапов од Струмица.   
 Според ДУП за стар Блок бр. 20, 
објектот на КП бр. 1416 КО Струмица 
навлегува во трасата на проектирана 
сообраќајна инфраструктура, на земјиште 
сопственост на Димитар Арапов..  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-2442/1 Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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. 2947 КО Куклиш 
 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 2947 КО Куклиш, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 17.04.2014 
година. 
 
   Бр. 08-2443/2           Општина Струмица 
   22.04.2014 год. Градоначалник, 
   С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

............................. 
 
209. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), 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 17.04.2014 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. 2947 КО Куклиш 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, доградба и надградба 
на станбена куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 
2947 КО Куклиш, во сопственост на лицето  
Миле Попов  од с. Куклиш. 
 
  Oбјектот на КП бр. 2947 КО 
Куклиш, според УП за с. Куклиш, се наоѓа 
на земјиште со намена Терцијални 
дејности и мало стопанство, на земјиште 
сопственост на ДПТУ Москов-МС дооел.  
 
 
 



Стр.                 Службен гласник на општина Струмица        бр. 8            22.04.2014 год. 
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Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.07-2443/1   Совет на општина Струмица 
17.04.2014 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 

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2014 година 
 

 Се објавува Програмата за 
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 17.04.2014 
година. 
 
   Бр. 08-2444/2             Општина Струмица 
   22.04.2014 год.           Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 

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

 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 17.04.2014 година, донесе 
 
 

 
 

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

на општина Струмица  за 2014 година 
 
 1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на општина Струмица за 
2014 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/13, 1/14 и 2/14), се врши 
следното дополнување: 
 
 Во глава 
 

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање 
 

По  реден број 18 се додава:  
 

Р.б. Објект Износ денари 
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ДУП за дел од Блок бр. 42,  
со граничен опфат: 
- од север со ул. „2“ (по ДУП за Блок 42), 
- од запад со ул. „1“ (по ДУП за Блок 42),  
- од југ со ул.„6“ (по ДУП за Блок 42), и 
- од исток со ул.„Климент Охридски“ и река Водочница 

самофинансирање 

 
  

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 Бр. 07-2444/1            Совет на општина Струмица 
 17.04.2014 год.            Претседател, 
 С т р у м и ц а                    Марјан Даскаловски с.р.  

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