
                
 
 

                         на Општина Струмица  
 

Број  9   Понеделник,  25 јули 2016  год. 
www.strumica.gov.mk         
 
 

 
 
 

 
    
 

      С о д р ж и н а 
 

 
Совет на општина Струмица  
 

   

Рег.  
бр. 

 
 

Стр. Рег.  
бр. 

 
 

Стр. 

148. Одлука за измена и дополнување  на 
Буџетот на Општина Струмица за 2016 
година ................................................... 

 
 
2 

154. Програма за измена и дополнување на 
Програмата  за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на  
Општина Струмица за 2016 година ......... 

 
 
 

53 
149. Одлука за утврдување Нацрт ДУП за 

дел од блок 14, Урбана единица 2 во 
Струмица, општина Струмица 2015 – 
2020 ...................................................... 

 
 
 
49 

155. Програма за дополнување на 
Програмата  за изработка на  
урбанистички планови во Општина 
Струмица за 2016 година ........................ 

 
 
 

56 
150. Одлука  за утврдување Нацрт ДУП за 

дел од блок 41, Урбана единица 5 во 
Струмица, општина Струмица 2014-2019 

 
 
50 

156. Програма за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на Општина 
Струмица од областа  на културата во 
2016  година  .......................................... 

 
 
 

57 
151. Одлука за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП 
бр. 2129,  2130/1 и 2127 КО Струмица .... 

 
 
 
 
51 

157. Програма за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на Општина 
Струмица во  областа на спорт и млади 
во 2016 година ........................................ 

 
 
 

58 

152. Одлука за утврдување потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП 
бр. 3015/1 КО Банско ............................. 

 
 
 
 
51 

158. Програма  за измена и дополнување на 
Програмата за активностите на општина 
Струмица во областа на локалниот 
економски развој  и туризмот  во 2016 
година  .................................................... 

 
 
 
 

59 
153. Одлука за утврдување потреба од 

донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП 
бр. 3016 и 3015/4 КО Банско ................... 

 
 
 
 
52 

159. Заклучок за усвојување на Годишниот 
извештај за работата на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион 
за 2015 година ....................................... 

 
 
 

60 

________________________________________________ 
  

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 

Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
  



Стр.                   Службен гласник на општина Струмица           бр. 9           25.07.2016 год.   
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измени и 
дополнувањa на Буџетот на Општина 

Струмица за 2016 година 
 

 Се објавува Одлуката за измени и 
дополнувањa на Буџетот на Општина 
Струмица за 2016 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.07.2016 година. 
 
  Бр. 09- 5304/2        Општина Струмица 
  25.07.2016год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев  с.р. 

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

 148. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

2 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), член 28 став 1 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 
став 1 точка 4 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седница одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 

 
 

O д л у к а 
 за измени и дополнувања на  Буџетот 
 на општина Струмица за  2016 година 

 
1. Општ дел 

Член 1 
        Измените и дополнувањата на Буџетот на  општина Струмица за 2016  година, се 
состојат  од: 

 
 Буџет 2016 г. Ребаланс 2016 г. 

 
I. Вкупни приходи 1.075.947.734 1.078.697.361 

 
 Даночни приходи 333.800.000 337.025.000 
 Неданочни приходи         101.608.784 100.293.784 
 Капитални приходи 81.028.450 78.513.450 
 Приходи од дотации 467.295.000 467.599.627 
 Трансфери 74.115.500 74.765.500 
 Приходи од донации 18.100.000 20.500.000 

 
II. Вкупни расходи 1.118.947.734 1.078.697.361 
 Од утврдени намени 1.115.647.734 1.075.397.361 
 Расходи од резерви 3.300.000 3.300.000 

 
III. Дефицит - 43.000.000 0 

 
IV.Финасирање 43.000.000                  0 
 Прилив 43.000.000 0 
 Домаш. задолжувања 43.000.000 0 
 Странски заеми 0 0 
 Одлив 0 0 
 Отплата на главнина 0 0 

 
Член 2 

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а 
расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува: 
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Член 3 

 
Измените и дополнувањата на Буџетот на општина Струмица за 2016 година, 

влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр.08-5304/1                                                            Совет на општина Струмица 
 25.07.2016 год.                                                                     Претседател, 

С т р у м и ц а                                                                 Јосиф Христов с.р.  
................................................................... 

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

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

Нацрт ДУП за дел од блок 14,  
Урбана единица 2 во Струмица, општина 

Струмица 2015 - 2020 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување Нацрт ДУП за дел од блок 14, 
Урбана единица 2 во Струмица, општина 
Струмица 2015 - 2020, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.07.2016 година. 
 
 
   Бр.09-5305/2          Општина Струмица 
   25.07.2016 год.         Градоначалник, 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев  с.р. 
 

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

149. 
 Врз основа на член 11 и 22 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, 
163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
22.07.2016 година, донесе 

 
 
 

О д л у к а 
за утврдување Нацрт ДУП за дел од 

блок 14,  Урбана единица 2 во 
Струмица, општина Струмица 2015 - 

2020 
 
 

Член 1 
 

Се утврдува Нацрт ДУП за дел од блок 14, 
Урбана единица 2 во Струмица, општина 
Струмица 2015 - 2020. 

 
Член 2 

Со овој Урбанистички план се опфаќа 
простор со површина од 0,4 ха. Просторот 
на планскиот опфат на ДУП за дел од блок 
14, Урбана единица 2 во Струмица 
граничи: 
- Од исток со оска на улица „Атанас 

Караман“;   
- Од север со оска на ул.„Браќа 

Минкови“; 
- Од запад со оска на ул.„Младинска“ и 
- Од јужна страна со оска на 

ул.„Димитар Цветинов“. 
 

Член 3 
Нацрт ДУП за дел од блок 14, 

Урбана единица 2 во Струмица, општина 
Струмица 2015 - 2020 е изработен од 
Друштвото за градежништво, 
проектирање, трговија и услуги „Стан Арт“ 
дооел - Куманово со техн. број 09.01.03-15 
и се состои од: 
- текстуален дел и графички приказ на 
планските решенија на опфатот, како и 
нумерички дел со билансни показатели за 
планскиот опфат и за инфраструктурата. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5305/1  Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 

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

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

Нацрт ДУП за дел од блок 41,  Урбана 
единица 5 во Струмица, општина 

Струмица 2014-2019 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување Нацрт ДУП за дел од блок 41, 
Урбана единица 5 во Струмица, општина 
Струмица 2014-2019, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.07.2016 година. 
 
   Бр.09-5306/2       Општина Струмица 
   25.07.2016 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

 150. 
 Врз основа на член 11 и 22 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, 
163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
22.07.2016 година, донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување Нацрт ДУП за дел од 
блок 41, Урбана единица 5 во Струмица, 

Општина Струмица 2014-2019 
 
 

Член 1 
 

Се утврдува Нацрт ДУП за дел од 
блок 41, Урбана единица 5 во Струмица, 
општина Струмица 2014-2019. 
 

Член 2 
Со овој Урбанистички план се 

опфаќа простор со површина од 84.917,00 
m2. Просторот на планскиот опфат на ДУП 
за дел од блок 41, Урбана единица 5 во 
Струмица граничи: 
 

- Од западната страна со оска на 
ул.„Цветан Димов“; 

- Од источна страна со оска на ул.„Бр.2“ 
(од ДУП за блок 41); 

- Од јужна страна со оска на ул.„Бр.6“ 
(од ДУП за блок 41) и 

- Од северната страна со оска на 
ул.„Бр.1“(од ДУП за блок 41) . 

 
Член 3 

Нацрт ДУП за дел од блок 41, 
Урбана единица 5 во Струмица, општина 
Струмица 2014-2019 е изработен од 
Друштвото за просторни и урбанистички 
планови, инженеринг и др. „Урбан“доо - 
Штип со техн. број 186/14 и се состои од: 
 
- текстуален дел и графички приказ на 
планските решенија на опфатот, како и 
нумерички дел со билансни показатели за 
планскиот опфат и за инфраструктурата. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5306/1  Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

……………………………….. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште на КП 

бр. 2129, 2130/1 и 2127 КО Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 2129, 2130/1 и 2127 КО 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 22.07.2016 година. 
 
   Бр.09-5307/2          Општина Струмица 
   25.07.2016 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а Зоран Заев с.р. 

........................................ 
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 151. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 2129, 2130/1 и 2127 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. 2129 КО Струмица и со 
мали делови навлегува во КП бр. 2130/1 и 
КП бр. 2127  КО Струмица, во сопственост 
на Тодор Јанев од Струмица.  
 Според ДУП за блок бр. 15, 
објектот на КП бр. 2129, 2130/1 и 2127 КО 
Струмица, се наоѓа во зона на бесправно 
изградени објекти, на земјиште со 
незапишани права.  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-5307/1   Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

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

бр. 3015/1 КО Банско 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 3015/1 КО Банско, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.07.2016 
година. 
 
   Бр.09-5308/2            Општина Струмица 
   25.07.2016 год.  Градоначалник, 
   С т р у м и ц а  Зоран Заев с.р. 
 

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

 152. 
Врз основа на член 4 став 1 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

 за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште на КП 

бр. 3015/1 КО Банско 
 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, помошен објект, кој се 
наоѓа на КП бр. 3015/1 КО Банско, во 
сопственост на Џељан Хасанов с. Банско.  
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Согласно УП на с. Банско, објектот 

на КП бр. 3015/1 КО Банско, се наоѓа во 
зона на заштитно зеленило, на земјиште 
сопственост на Назми Хасанов.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5308/1   Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 
 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за усогласување 
на намената на градежно земјиште на КП 

бр. 3016 и 3015/4 КО Банско 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
усогласување на намената на градежно 
земјиште на КП бр. 3016 и 3015/4 КО 
Банско, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
22.07.2016 година. 
 
 
   Бр.09-5309/2        Општина Струмица 
   25.07.2016 год.       Градоначалник, 
   С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 
 

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

  
 

153. 
 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 
52/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а  
 за утврдување потреба од донесување 

на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 

намената на градежно земјиште на КП 
бр. 3016 и 3015/4 КО Банско 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 3016 и 3015/4 КО Банско, 
во сопственост на Џељан Хасанов с. 
Банско.  
 
 Согласно УП на с. Банско, објектот 
на КП бр. 3016 и 3015/4 КО Банско, се 
наоѓа во зона на заштитно зеленило, на 
земјиште сопственост на Република 
Македонија.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5309/1 Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

и дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Oпштина Струмица за 

2016 година 
 
 

 Се објавува Програмата за 
измена и дополнување на Програмата за  
 
 
 

 
 
 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Oпштина Струмица за 
2016 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 22.07.2016 година. 
 
   Бр.09-5310/2          Општина Струмица 
  25.07.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а            Зоран Заев с.р. 

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

 
154. 
Врз основа на член 84 став 1 од 

Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13, 
163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16) и 
член 20 став 1 точка 8 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
22.07.2016 година, донесе 

 
 
 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на Oпштина Струмица за 2016 година 
 
 

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина 
Струмица за 2016 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 15/15 и 6/16), се 
вршат следните измени и дополнувања: 
 

Во глава: 
 

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО  
      ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ 

 
1. Во Програмата: 

 
FА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), износот не се 

менува, а се вршат дополнувања: 
 

Во табелата: 
 
 

Р.б. Назив на активноста  
53. Асфалтирање на кванташки пазар – заден дел Се додава 
54. Изградба на потпорни зидови уништени од невреме Се додава 
55. Изградба на потпорен зид на ул. „Пиринска“ (пресуда) Се додава 
56. Кружен тек на раскрсница кај “Жито - Струмица“ Се додава 
57. Нови семафори пред нова автобуска и Ком. банка Се додава 

 Вкупно во Програмата: 129.410.000 
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2. Во Програмата: 

 
FD: Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци) износот 

од „8.290.000 денари“ се заменува со износот „9.590.000 денари“. 
 

Во табелата: 
 

р. б. Назив на програмата  
26. Изградба на пат Муртино-Еднокуќево (прва фаза) Се додава 
 Вкупно во Програмата 9.590.000 

 
3.Во Програмата: 

 
GA:  Нова населба во турско маало,   износот од „17.800.000 денари“ се 

заменува со износот „8.900.000 денари“  
 
  

р. б. Назив на програмата  
4. Асфалтирање на заден дел на Кванташки пазар Се брише 

 Вкупно во Програмата 8.900.000 
 
4. Во Програмата: 

 
R1: Заштита на животната средина, износот од „4.350.000 денари“ се заменува 

со износот „4.600.000 денари“. 
 

Во табелата: 
 

р.б. Назив на програмата  
9. Трансфер до РЦЈИПР за регионален план за управување со отпад Се додава 

 Вкупно во Програмата 4.600.000 
 
 
 

5. Во Програмата: 
 

ЈА: Изградба на јавно осветлување, износот од „3.500.000 денари“ се заменува 
со износот „4.230.000 денари“. 
 
 

Во табелата: 
 

р.б. Назив на програмата  

6.   51 броја нови лед светилки за булеварите Се додава 
 Вкупно во Програмата : 4.230.000 
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6.Во Програмата: 

 
ЈЕ: Припејд паркирање, износот од „10.100.000 денари“ се заменува со износот 

„2.200.000 денари“ 
 

Во табелата: 
 

р.б. Назив на програмата  

3. Вадење на броила од трафостаници и ормари Се брише 
 Вкупно во Програмата: 2.200.000 

 
7.Во Програмата: 

 
ЈG: Изградба на системи за водоснабдување,   износот од „13.000.000 денари“, 

се заменува со износот „14.000.000 денари“. 
 
 

8.Во Програмата: 
 

ЈI: Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води, 
износот од „24.510.000 денари“ се заменува со износот „30.510.000 денари“. 

 
 
9. Во Програмата: 
 
ЈМ: Паркови и зеленило (капитални трошоци), износот од „10.050.000 денари“ 

се заменува со износот „11.550.000 денари“. 
 
 

Во табелата: 
 

р.б. Назив на програмата  
13. Трансфер до Комуналец за хортикултурно уредување во касарна Се додава 

 Вкупно во Програмата: 11.550.000 
 
 
 
 
 10. Оваа Програма влегува во 
сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
 
Бр.08-5310/1  Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 

……………………………… 
 
 
 
 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
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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 2016 година 
 

 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2016 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.07.2016 
година. 
 
Бр.09-5311/2  Општина Струмица 
25.07.2016 год.      Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

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

  
  

 
 
155. 
 

 
 Врз основа на член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 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 2016 година 
 
 

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина 
Струмица за 2016 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 15/15, 2/16, 3/16, 7/16 
и 8/16), се врши следното дополнување: 
 

Во глава 
 

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на 
просторот вон планските опфати, во табелата по реден број 21 се додава:  
 

Р.б
. Објект Износ денари 

22 КП бр. 2547, 2531/5 и 2537 КО Дабиља Самофинансирање 
 
 

2. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-5311/1 Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица од 
областа на културата во 2016 година 

 
 

 Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица од 
областа на културата во 2016 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 
22.07.2016 година. 
 
   Бр.09-5312/2        Општина Струмица 
   25.07.2016 год.          Градоначалник, 
   С т р у м и ц а             Зоран Заев с.р. 
 

.......................................... 
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 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 

 
 
 

 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на 

Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 

културата во 2016 година 
 
Во Програмата за активностите на 
Општина Струмица од областа на 
културата во 2016 година („Службен 
гласник на општина Струмица” бр. 15/15) 
се вршат следните измени и 
дополнувања: 

 
 

I. Во глава: 
 

5. Распоредување на буџетските средства 
 

Во Програмата К1: Библиотекарство: износот од „850.000 денари“ се заменува со 
износот „2.950.000 денари“. 
 

Во табелата 
 

р.б. Назив на програмата  
3. Трансфер до библиотеката по пресуда Се додава 

 Вкупно во програмата: 2.950.000 
 
 

II. Се додава: 
 

Програма КА – изградба на спомен обележја 
 

р.б. Назив на програмата  
1. Споменик на загинатите од хеликоптерската несреќа Се додава 

   2. Спомен плочи во Дабиле и Белотино Се додава 

 Вкупно во Програмата: 1.500.000 
 
 

 

 
 III. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5312/1 Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов 

………………………. 
 
 
 

 
 
 
  

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

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

дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 

областа на спорт и млади во 2016 година 
 
 

 Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Струмица во 
областа на спорт и млади во 2016 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.07.2016 
година. 
 
  Бр.09-5313/2      Општина Струмица 
  25.07.2016 год.      Градоначалник, 
  С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р. 

.................................. 
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 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 
 
 

 

 
 
 

П р о г р а м а 
за измена и дополнување на Програмата за активностите  

на Општина Струмица во областа на  
спорт и млади во 2016 година 

 
 

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на спорт и млади 
во 2016 година („Службен гласник на општина Струмица” бр. 15/15) се вршат следните 
измени и дополнувања: 
 
 

I.Во глава : 
 

5. Распоредување на буџетските средства, износот од „14.350.000 денари“ се 
заменува со износот „14.850.000 денари“. 
 

Во табелата: 
 

Р.б. Назив на програмата  

18. Југоисточно европско првенство во ориентација - 900 
учесници Се додава 

 Вкупно: 14.850.000 
 
 

II. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5313/1 Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.   Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 
 

……………………………….. 
 
 

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

дополнување на Програмата за 
активностите на општина Струмица во 

областа на локалниот економски развој и 
туризмот во 2016 година 

 
 

 Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за 
активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој и 
туризмот во 2016 година, донесена на  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 22.07.2016 година. 
 
 
   Бр.09-5314/2    Општина Струмица 
   25.07.2016 год.    Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Зоран Заев с.р. 
 

....................................... 
 
 
 158. 
 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 

 
 
 

 
П р о г р а м а 

за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во 
областа на локалниот економски развој и туризмот во 2016 година 

 
 

Во Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот 
економски развој и туризмот во 2016 година („Службен гласник на општина Струмица” бр. 
15/15) се вршат следните измени и дополнувања: 
 

I. Во глава: 
 

3. Проектни активности – распоредување на буџетските средства, износот од 
„13.740.000 денари“ се заменува со износот „13.975.000 денари“. 
 
 

Во табелата 
 

р.б. Назив на активноста  

22. Проект ФИИОМ општина по мерка на граѓаните Се додава 

23. Проект - апликација за Сити ХАБ Се додава 
 Вкупно во Програмата : 13.975.000 

 
 

II. Во глава: 
 

4. Финансирање - износот од „13.740.000 денари“ се заменува со износот 
„13.975.000 денари“ 
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III. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на oбјавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-5314/1  Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

усвојување на Годишниот извештај за 
работата на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион за 2015 
година 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај за 
работата на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион за 2015 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
22.07.2016 година. 
 
  Бр.09-5315/2    Општина Струмица 
  25.07.2016 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а                 Зоран Заев с.р. 
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Врз основа на член 26-a од 
Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 
215/15), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 22.07.2016 година, 
донесе 
 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Годишниот извештај 
за работата на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион за 2015 
година 

 
 

1. Се усвојува Годишниот 
извештај за работата на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион за 
2015 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-5315/1  Совет на општина Струмица 
25.07.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 
 
 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

_________________________________ 
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