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474. 
Врз основа на член 92-а став 12 од 

Законот за средно образование  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15, 146/15, 30/16, 127/16, 67/2017 
и 64/18 година) и член 39 став 1 алинеа 15 
од Статутот на општина Струмица (Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, и 16/19 
год),  а по предлог бр. 01-605/3 од  
18.10.2019 год. на Училишниот одбор  на 
Средното општинско училиште „Никола 
Карев“  од Струмица,  донесувам: 
 

Р е ш е н и е 
за избор на директор во Средното 

општинско училиште „Никола Карев“  
Струмица 

 
 1.За директор на СОУ „ Никола 
Карев“  од Струмица, општина Струмица 
се избира Драган Јанков,  со завршен  
Факултет за физичка култура – Белград;    
  

2. Мандатот на директорот трае 4 
години, започнувајки од 01.11.2019 година; 

 
 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Сл. гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.09-8133/2             Општина Струмица 
30.10.2019 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски 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, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

отпочнување со работа на  објектот  клон 
5 на ул. „Гоце Делчев“ бб во  состав  на  

ЈОУДГ „.Детска радост“  Струмица  
 

             Се објавува Одлуката за 
отпочнување со работа на  објектот  клон 
5 на ул. „Гоце Делчев“ бб во  состав  на  
ЈОУДГ „.Детска радост“  Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 

општина Струмица, одржана на 29.10.2019 
година. 
 
Бр.09-8216/2               Општина Струмица 
29.10.2019 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

 475. 
Врз основа на член 102-a став 3 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Р.Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 
44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на 
Р.С.М.“ бр.104/19 и 146/19), Мислењето од 
Министерството за труд и социјална 
политика бр.11-5536/4 од 29.10.2019 
година, член 22 став 7 и член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), како и член 14 став 
7 и член 20 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.10.2019 година,  донесе: 
 

О д л у к а 
за отпочнување со работа на  објектот  

клон 5  на  ул. „Гоце Делчев“ бб во  
состав  на  ЈОУДГ „.Детска радост“  

Струмица  
 

Член 1  
 

Со оваа Одлука се одобрува  
отпочнување со работа  за вршење 
дејност  - полудневен  престој на деца од 6 
до 10 годишна возраст, во   објектот -  клон 
5  на  ул. „Гоце Делчев“ бб,  во  состав  на  
ЈОУДГ „.Детска радост“  Струмица.  
 

Член 2 
 

 Објектот клон 5  на ул. „Гоце 
Делчев“ бб, според имотен лист број  5641 
КО Струмица на КП бр. 2132 е 
сопственост на Република Македонија,  со 
намена зграда за социјална заштита –
детска градинка,   со нето  површина од 
1.073 м2 и двор  со површина од 9.074 м2 - 
корисник  ЈОУДГ „Детска радост“ 
Струмица. 

Член 3 
 

Во објектот ќе се врши  згижување 
и воспитување  на деца од шест (6) до 
десет (10)  годишна возраст, во воспитни 
групи за полудневен  престој  согласно 
Законот за заштита на децата („Сл. весник 
на РМ“ бр. 23/13 ...198/18) и „Сл. весник на 
РСМ бр. 104/19 и146/19). 
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Член 4 

 
Средствата  за вршење на дејноста 

во објектот ќе се обезбедуваат преку  ЈОУДГ 
„Детска радост“ Струмица, од Буџетот на 
Република Северна Македонија - преку блок 
дотации, Буџетот на општина Струмица,  од 
надоместок на корисниците на услугите, 
донации и други извори на финансирање 
согласно закон. 

 
Член 5 

 
Општина  Струмица  како основач 

на ЈОУДГ „Детска радост“  Струмица, ќе ги 
преземе  потребните активности утврдени 
во законските и подзаконските акти, со цел 
добивање на решение од Министерството 
за труд и социјална политика за 
отпочнување со работа во делот  објектот 
на клон 5. 

 
Член 6 

 
Се задолжува директорот на 

ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица,    да ги 
преземе  потребни активности, согласно 
законските и подзаконските акти, за 
усогласување на актите на градинката, 
поради отпочнување со работа  во   
објектот клон 5.  

 
Член 7 

 
Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општината  Струмица 
 
 
Бр.08-8216/1 Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 
 
 
 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена на 
Одлуката за долгорочно задолжување на 

Општина Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за измена на 
Одлуката за долгорочно задолжување на 
Општина Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.10.2019 година. 
 
 
Бр.09-8217/2           Општина Струмица 
29.10.2019 год.             Градоначалник,  
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

476. 
Врз основа на член 18 и 20 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, 192/15 и 
209/18), 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, 1/15, 8/18 
и 16/19), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 29.10.2019 
година, донесе 

 
О  д  л  у  к  а 

за измена на Одлуката за долгорочно 
задолжување на Општина Струмица 

 
Член 1 

 
Во Одлуката за долгорочно 

задолжување на Општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица 
број 5/19 и 18/19), член 5 се менува и 
гласи: 
 „Висината на задолжувањето, 
односно максималниот износ на 
главницата  изнесува 91.600.315,00 
денари, од кои: 
 - 65.052.084,00 денари за 
„Проектот за замена и инсталација на 
куќни хоризонтални/вертикални и 
ултразвучни водомери со надоградба на 
опрема за далечинско мобилно 
отчитување и интеграција на водомерите 
во систем за далечинско отчитување во 
Општина Струмица“ и 
 
 - 26.548.231,00 денари за „Проект 
за проширување на секундарна 
дистрибутивна гасоводна мрежа во 
Струмица“. 
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 Висината на каматната стапка ќе 
биде согласно понудените услови на 
огласот.“ 

 
Член 2 

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

 
 

Бр.08-8217/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на општина 

Струмица за 2019 година 
 
 

 Се објавува Одлуката за  
проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на општина  
 
 
 

 
Струмица за 2019 година, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.10.2019 година. 
 
Бр.09-8218/2        Општина Струмица 
29.10.2019 год.        Градоначалник,  
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 
 

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

477. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за буџети („Службен  весник  на 
Република Македонија” бр.64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, и 
192/15) и член 20 од Статутот на општина  
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10,  1/15,  8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.10.2019 година, донесе 

 
 

О  д  л  у  к  а 
 за  проширување и измена на 

распоредот на средствата на Буџетот 
на општина Струмица за 2019 година 

 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се врши 
проширување и измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на општина 
Струмица за  2019 година,  на следниот 
начин: 

 
 

Подпрограма 
Подставка  

 Буџет Само- 
фин. 

Дона- 
ции 

Дота- 
ции  

Кре- 
дити 

 
           А30 Подмирување на доспеани а неплатени обврски 
 
425760 

Превозни услуги во 
образование 

 
-444.057,00 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
482120 

Изградба на улици, патишта и 
авт. 

 
444.057,00 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

Член 2 
 Одлуката е  составен дел на 
Буџетот на општината за 2019 година,  а 
ќе се применува по влегува во сила, 
односно  со денот на објавувањето  
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
Бр.08-8218/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

Измена на Извештајот за вкупниот 
договорен износ по доверители за 

финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски 

 
Се објавува Одлуката за 

одобрување Измена на Извештајот за 
вкупниот договорен износ по доверители 
за финансирање на доспеани, а 
неплатени обврски, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.10.2019 година. 
 
Бр.09-8219/2        Општина Струмица 
29.10.2019 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

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

478. 
Врз основа на член 8 од од 

Законот за финансиска поддршка на 
единиците на локалната самоуправа и 
единки корисници основани од единиците 
на локалната самоуправа за 
финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски (Службен весник на Република 
Македонија бр. 209/2018), 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, 1/15, 8/18 и 16/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.10.2019 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за одобрување Измена на Извештајот 
за вкупниот договорен износ по 
доверители за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски 

 
 

Член 1 
 

Се одобрува Измена на  
Извештајот за вкупниот договорен износ 
по доверители за финансирање на 

доспеани, а неплатени обврски изготвен 
од Градоначалникот на општина 
Струмица,  број 08-2071/1 од 18.03.2019 
година („Сл. гласник на општина Струмица 
бр. 5/19). 

 
Член 2 

 
 Обврските наведени во Измената  
на Извештајот се предвидени во Буџетот 
на општина Струмица за 2019 година во 
Програмата А30 – Подмирување на 
доспеани, а неплатени обврски  
 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица “. 

 
 

Бр.08-8219/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

трансфер  на финансиски средства  на 
ЈПЕД “Струмица-гас“ Струмица 

 
 

Се објавува Одлуката за 
одобрување трансфер на финансиски 
средства  на ЈПЕД “Струмица-гас“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.10.2019 година. 
 
 
  Бр.09-8220/2    Општина Струмица 
  29.10.2019 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

............................... 
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479. 
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, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.10.2019 година, донесе 

 
 

О д л у к а  
за одобрување трансфер  на 

финансиски средства  на ЈПЕД 
“Струмица-гас“ Струмица 

 
 

Член1 
 

 Со оваа Одлука, се одобрува 
транфер на финасиски сретства на ЈПЕД 
„Струмица гас“ Струмица во износ од 
5.000.000,оо денари за: 
- Проектирање и надзор  за изградба на 

гасна котлара и замена на системот на 
греење  во ЈЗУ „Општа болница 
Струмица“; 

- Изградба на гасна котлара и замена 
на системот на греење  во ЈЗУ „Општа 
болница Струмица“; и  

- Надомест за приклучување 
дистрибутивната  гасоводна мрежа  на 
ЈЗУ „Општа болница Струмица“. 

 
Член 2 

 
 Одобрените финасиски сретства   
во Буџетот на општина Струмица  се 
обезбедени  согласно Одлуката на 
Владата на Република Северна 
Македонија број 45-6902/1 од 10 
септември 2019 година и Договорот   за 
уредување на односите  помеѓу Владата 
на Република Северна Македонија број 
49-7025/1 од 16.09.2019 година и 
Градоначалникот на општина Струмица 
бр. 03-7115/1 од 20.09.2019 година, со 
намена унапредување на животната 
средина, преку намалување на 
аерозагадувањето  и намалување на 
високите концентрации на РМ 10 и РМ 2,5 
честици во воздухот  на подрачјето на 
општина Струмица.  

 
 

Член 3 
 

 Се задолжува ЈПЕД  „Струмица –
гас“, одобрените средства да ги користи 
исклучиво согласно  намената за која се 
доделени, а за искористеноста на 
средствата  и преземените активности да 

доставува периодични извештаи  и 
завршен извештај  во рок од 10 дена од 
завршувањето на активностите.  

 
 

Член 4  
 

 Оваа Одлука влегува во сила по  
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-8220/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

доделување парична помош на  Ристо 
Христов од Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Ристо 
Христов од Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.10.2019 година. 
 
 
Бр.09-8221/2         Општина Струмица 
29.10.2019 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 
 

480. 
 
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, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.10.2019 година, донесе 
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О д л у к а 
за доделување парична помош на  

Ристо Христов од Струмица 
 
 

Член 1 
На Ристо Христов од Струмица, 

ул. „Крушевска Република“ бр. 136,  му   се 
доделува парична помош во вкупен нето 
износ 50.000,оо денари, како помош во 
санирање на штета  настаната од пожар. 
 

Член 2 
 Доделените парични средства да 
се издвојат од Буџетот на општина 
Струмица за 2019 година и да се 
трансферираат на доставена  
трансакциска сметка.  

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 

 
 

Бр.08-8221/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 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 услогласување 
на намената на градежно земјиште за КП 

бр. 13/1  КО Баница 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување на намената на градежно 
земјиште за КП бр. 13/1 КО Баница, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.10.2019 
година. 

 
Бр. 09-8222/2          Општина Струмица 
29.10.2019 год.           Градоначалник,  
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 481. 
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, 31/16 и 190/17), 
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, 1/15, 8/18 и 16/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.10.2019 година, 
донесе:  

 
Одлука 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска 

документација за услогласување на 
намената на градежно земјиште за КП 

бр. 13/1  КО Баница 
 
 

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. 13/1 КО Баница во 
сопственост на  Р.М. 

Според УПС за село Баница, 
објектот   на КП бр. 13/1 КО Баница, се 
наоѓа на земјиште со намена мини фарми, 
на земјиште сопственост на Р.М 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
     
 
Бр.08-8222/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 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. 8/1  КО  
Баница 

 
Се објавува Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
8/1 КО Баница, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.10.2019 година. 

 
 

Бр. 09-8223/2          Општина Струмица 
29.10.2019 год.           Градоначалник,  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 
 

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

 482. 
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, 31/16 и 190/17), 
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, 1/15, 8/18 и 16/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.10.2019 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. 8/1  КО  Баница 

 
 

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. 8/1  
КО Баница, во сопственост на Република 
Северна Македонија. 
 
  Објектот на КП бр.8/1 КО Баница, 
според УПС за с. Баница. се наоѓа вон 
градежниот опфат, на земјиште 
сопственост на лицето Илиев Орце. 
. . 

Член 2 
 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
     
Бр.08-8223/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 
 

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

утврдување на локации и почетна цена за 
поставување на рекламни паноа 

(билборди) и информациони табли на 
територијата на Општина Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за  
утврдување на локации и почетна цена за 
поставување на рекламни паноа 
(билборди) и информациони табли на 
територијата на Општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.10.2019 
година. 
 
Бр.09-8224/2             Општина Струмица 
29.10.2019 год.            Градоначалник 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

......................................... 
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483. 
 
Врз основа на член 80 од Законот 

за градење („Сл. весник на РМ“  бр.  
130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14, 
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 
71/16, 103/16, 132/16, 35/18 и 64/18) ,  
Програмата за поставување урбана 
опрема на територијата на Општина 
Струмица за 2018 година („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 23/17),  
Одлуката за утврдување на висината на 
комуналните такси („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 11/05, 20/06 и 
01/14), Одлуката за утврдување на 
висината на надоместокот за 
обезбедување финансиски средства за 
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на општинските патишта и улици 
во Општина Струмица (Службен гласник 
на Општина Струмица бр. 16/08,  13/09 и 
12/10) член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.10.2019 година, донесе 

 

 
 

О  д  л  у  к  а 
за  утврдување на локации и почетна 

цена за поставување на рекламни 
паноа (билборди) и информациони 
табли на територијата на Општина 

Струмица 
 

Член 1 
  

Со оваа Одлука се утврдуваат 
локациите, временскиот период за нивно 
поставување, почетната цена за 
поставување на рекламни паноа 
(билборди) и информациони табли на 
територијата на Општина Струмица и 
начинот за добивање право за нивно 
поставување . 

Право на поставување на 
рекламните панова (билборди) се 
утврдува на рекламни паноа (билборди) 
со димензии 5.0 х 2.4м и 4.0 х 3.0 м, како  
и на рекламни паноа (билборди) и 
информациони табли на електричните 
метални столбови кои се наоѓаат во 
заштитниот појас на општински патишта и 
улици во Општина Струмица. 

 
 

      
Член 2 

 
1. Дваесет и пет локации за поставување на рекламни паноа (билборди) со димензии: (5,0 

х 2,4) м со  почетна цена од 201.600,00 денари годишно: 
 

 

ред. 
број Опис-локација 

озна
ка 

количи
на 

(број) 

1 
   Мал градски парк’’-крстосница на бул.,,Ленинова’’ со 
ул.,,Сандо Масев’’ - (сл.1) А.1 1 

2 
   Бул.,,Ленинова’’-пред нотар Јанко,(цветен пазар) - 
(сл.2) А.2 1 

3    Бул.,,Ленинова’’-пред ,,Стопанска Банка’’ -(сл.3) А.3 1 

4    Бул.,,Ленинова’’- крстосница со ул.,,4ти Јули’’ -(сл.4) А.4 1 

5 
   Бул.,,Ленинова’’-влез во Струмица од кај Скопје-
наспроти бензинска пумпа  ,,Макпетрол’’-(сл.5) А.5 1 

6 
   Бул.,,Климент Охридски’’-бензинска рачва-
трансферзала -(сл.6)  А.6 1 

7 
   Бул.,,Климент Охридски’’-крстосница кај Здружение на 
возачите - (сл.7)     А.7 1 

8 
   Бул.,, Климент Охридски’’- крстосница со бул.,,Гоце 
Дечев’’-пред хотел,,Глигоров’’ -(сл.8) А.8 1 

9 
   Бул.,,Климент Охридски’’-крстосница со бул.,,Гоце 
Дечев’’-пред пекара ,,Иво’’ -(сл.9) А.9 1 

10 
   Бул.,, Гоце Делчев’’-кружен тек Телеком-наспроти 
Соборен Храм-пред зграда-(сл.10) А.10 1 
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11 
   Ул.,,Балканска’’-кружен тек кај Телеком пред Соборен 
Храм-бочно-(сл.11) А.11 1 

12 
   Кружен тек-кај Телеком-челно пред Соборен Храм, 
према бул.,,Гоце Делчев’’-(сл.12) 

А.12      
А.13  
А.14 3 

13 
   Кружен тек-кај Телеком-челно пред Соборен Храм, 
према ул.,,Балканска’’-(сл.13) 

А.15     
А.16  
А.17 3 

14 
   Кружен тек-кај Телеком –челно пред Телеком-спроти 
Соборен Храм - (сл.14)  А.18 1 

15 
   Бул.,,Маршал Тито’’-потег од Телеком кон центар- 
(сл.15) А.19 1 

16    Бул.,,Маршал Тито’’-пред ,,Тинекс’’маркет - (сл.16)       А.20 1 
17    Бул.,,Маршал Тито’’-пред Г.Т.Ц. ,,Глобал’’ - (сл.17) А.21 1 

18 
   Бул.,,Маршал Тито’’-крстосница со бул.,,Ленинова’’ 
наспроти Г.Т.Ц.,,Глобал’’ -(сл.18)     А.22 1 

19 
   Улица,,Маршал Тито’’-крстосница со ул.,,Ѓорѓи 
Василев’’ кај СОУ,,Никола Карев’’ - (сл.19) А.23 1 

20 
   Улица,,Братство Единство’’-пешачко острово пред 
Детска градинка - (сл.20)       А.24 1 

21 
   Улица,,Братство Единство’’пред дирекција на 
Г.П.,,Маврово’’ - (сл.21)   А.25 1 

  Вкупно:   25 
 
 
 
 
2. Петнаесет локации  за поставување на рекламни паноа (билборди) со димензии: (4,0 х 

3) м со почетна цена од  144.000,00 денари годишно: 
 

 

ред. 
број Опис-локација 

озна
ка 

количи
на 

(број) 

1 
   Булевар ,,Маршал Тито’’-пешачко острово-наспроти 
,,Комерцијална Банка’’ (сл.22; сл.23) Б.1 1 

2 
   Булевар ,,Маршал Тито’’-наспроти ,,Тинекс’’ маркет 
(сл.24; сл.25) Б.2 1 

3 
   Кружен тек-крстосница на бул.,,Гоце Делчев’’ со 
ул.,,Младинска’’-кај ,,Електромеханика’’ (сл.26; сл.27) Б.3 1 

4 
   Кружен тек-влез од кај Скопје-наспроти бензиска 
пумпа ,,Макпетрол’’ (сл.28; сл.29) Б.4 1 

5 
   Кружен тек-крстосница на бул.,,Ленинова’’ со 
ул.,,Цветан Димов’’ (покрај градски парк) (сл.30; сл.31) Б.5 1 

6 
   Кружен тек-кај Телеком-наспроти Соборен Храм-
почеток на бул.,,Гоце Делчев’’ (сл.32; сл.33) Б.6 1 

7 

   Кружен тек-крстосница на бул.,,Гоце Делчев’’ со бул. 
,,Климент Охридски’’-наспроти ,,Жито Струмица’’-пред 
пекара ,,Иво’’ (сл.34; сл.35) Б.7 1 

8 
   Кружен тек-излез кон Скопје (пред ,,Лук Оил’’-
бензинска пумпа)-(сл.36; сл.37) Б.8 1 
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9 

   Улица ,,Балканска’’-крстосница со ул.,,Гоце Делчев’’ 
(наспроти Пожарна)-од страна на ,,Здравец’’ маркет          
(сл.38; сл.39) Б.9 1 

10 
   Булевар ,,Ленинова’’-крстосница со улица ,,24ти 
Октомври’’-десна страна (сл.40; сл.41) Б.10 1 

11 
   Булевар ,,Ленинова’’-крстосница со улица ,,24ти 
Октомври’’-лева страна (сл.42; сл.43) Б.11 1 

12 
Кружен тек-крстосница на ул.,,Крушевска Република’’ со 
ул.,,Маршал Тито’’ (сл.44;сл.45) Б.12 1 

13 
   Булевар ,,Ленинова’’-наспроти Г.Т.Ц.,,Глобал’’ (пред 
крак кон сала ,,Партизан’’)-(сл.46; сл.47) Б.13 1 

14 
   Кружен тек-крстосница на бул.,,Климент Охридски’’ со 
бул.,,Гоце Делчев’’-пред хотел ,,Глигоров’’ (сл.48) Б.14 1 

15 
   Кружен тек-крстосница на бул.,,Гоце Делчев’’ со 
ул.,,Балканска’’-(челно пред Соборен Храм)-(сл.49) Б.15 1 

  Вкупно:   15 
 
  
 
 
 
3. Локации на постоечки електрични столбови покрај локални патишта и улици  на кои 

можат да се постават рекламни паноа (билборди) и информациони табли со димензии 
до 1 м2, поединечно за одделна локација  со почетна цена од 1.800,00 денари,  годишно: 

 
 

ред. 
број Опис-локација Број  

Коли-
чина  

1 

Кружни текови:    

5 

крстосница-бул.„Гоце Делчев’’ со бул.„Климент 
Охридски’’-(сл.1) 1 
крстосница-бул.„Ленинова’’ со бул.„Климент Охридски’’-
(сл.2) 1 

крстосница-бул.„Гоце Делчев’’ со ул.„Младинска’’-(сл.3) 1 
крстосница-ул.„Крушевска Република’’ со ул.„Маршал 
Тито’’-(сл.4) 1 
крстосница-ул.„Браќа Миладинови’’ со бул.„Ленинова’’-
(сл.5) 1 

2 

Булевар ,,Гоце Делчев’’ -потег (од,,Пошта’’ до 
бул.,,Кл.Охридски’’)   

34 
 -потег од ,, Пошта’’ до ул.,,Младинска’’-(сл.6) 17 
 -потег од ул.,,Младинска’’ до бул.,,Кл. Охридски’’-(сл.7) 17 

3 

Булевар ,,Ленинова’’ (потег од ул.,,Сандо Масев’’ до 
бул.,,Кл. Охридски’’)   

37 

 -потег од ул.,,Сандо Масев’’ до бул.,,Маршал Тито’’-
(сл.8) 6 
 -потег од бул.,,Маршал Тито ’’ до ул.,,24ти Октомври’’-
(сл.9) 10 
 -потег од ул.,,24ти Октомври’’до ул.,,Бр.Миладинови’’-
(сл.10) 10 
 -потег од ул.,,Бр.Миладинови’’ до бул.,,Кл.Охридски’’-
(сл.11) 11 
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4 
Булевар ,,Маршал Тито’’ (потег од бул.,,Ленинова’’ до 
,,Пошта’’)-(сл.12)   23 

5 
Крстосница-бул ,,Маршал Тито’’ со бул.,,Ленинова’’-
(сл.13)   4 

6 

Улица ,,Балканска’’ (потег од кружен тек кај ,,Пошта’’ до 
ул.,,Крушевска Република’’)   

31 

 -потег од кружен тек кај ,,Пошта’’ до ул.,,Дрварска’’ -
(сл.14) 13 
 -потег од ул.,,Дрварска’’ до ул.,,Кр. Република’’ -(сл.15) 18 

7 

Улица ,,Маршал Тито’’ (потег од ул.,,Кр.Република’’ до 
излез кон Валандово,,клучка’’-Куклиш)   

54 

 -потег од ул.,,Кр.Република’’ до ул.,,Ѓорѓи Василев’’-
(сл.16;сл.17) 16 
 -потег од ул.,,Ѓорѓи Василев’’до ул.,,Р.Попчевски’’-
(сл.18;сл.19) 11 
 -потег од ул.,,Р.Попчевски’’ до ул.,,Ѓорѓи Упчев’’-(сл.20) 12 
 -(потег од ул.,,Ѓорѓи Упчев’’ до ,,клучка’’-Куклиш-(сл.21) 15 

8 

. Булевар ,,Кл. Охридски’’ (потег од бул.,,Ленинова’’ до 
бул.,,Гоце Делчев’’)   

34 

 -потег од бул.,,Ленинова’’ до ул.,,Бр. Единство’’-(сл.22) 19 
 -потег од ул.,,Бр. Единство’’ до бул.,,Гоце Делчев’’-
(сл.23) 15 

9 

Булевар ,,Кл.Охридски’’(потег од бул.,,Гоце Делчев’’ до 
,,Терминал’’)   

39 

 -потег од бул.,,Гоце Делчев’’ до ул.,,Кр.Република’’-
(сл.24) 11 
 -потег од ул.,,Кр.Република’’ до лок. пат за с.Гр.Балд.-
(сл.25) 24 
 -потег покрај,,Терминал’’-е. столбови се наоѓат во 
дворот на Терм.-сл.26) 4 

10 

Булевар ,,Гоце Делчев’’ (потег од бул.,,Кл.Охридски’’ до 
,,Агроефодија’’)   

57 

 -потег од бул.,,Кл.Охридски’’ до ул.,,Агроберза’’-(сл.27) 39 
 -потег од ул.,,Агроберза’’до влез во мало стопанство-
(сл.28) 9 
 -потег од влез во мало стопоанство до,,Агроефодија’’-
(сл.29) 9 

12 
Улица ,,24ти Октомври’’ (потег од ул.,,Б.Единство’’ до 
ул.,,Ленинова’’)-(сл.30):   11 

13 Улица ,,Мајка Тереза’’ (поранешна Касарна)-(сл.31)   7 
14 Булевар ,,Кл. Охридски’’ (потег излез кон Скопје)-(сл.32)   3 
15 Излез кон Валандово - ,,клучка’’ Куклиш-(сл.33)   12 

16 

Булевар ,,Ленинова’’-излез кон Добрејци-(потег од 
кружен тек-крстосница со бул,,Кл. Охридски’’ до 
бензинска пумпа ,,Минка’’):   

16 

 -булеварско решение -(сл.34) 5 
 -потег од завршеток на булеварско решение до 
бен.,,Минка’’-(сл.35) 11 

17 Индустриска зона,,Зона Север’’-(сл.36)   28 
18 Опфат на с.Добрејци-Општина Струмица -(сл.37)   11 

19 
Улица ,,Бр.Единство’’ (потег од ул.,,24ти Октомври’’до 
бул.,,Кл. Охридски’’) -(сл.38)   10 
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20 
Улица ,,Агроберза’’ -(потег од бул.,,Гоце Делчев’’ до 
просенички пат) -(сл.39)   26 

21 Улица ,,Моша Пијаде -(сл.40)   6 
22 Улица ,,Цветан Димов’’  -(сл.41)   2 
23 Улица ,,11ти Октомври’’ -(сл.42)   11 

24 
Локален пат-влез во с. Градско Балдовци -од бул.,,Кл. 
Охридски’’ до мост -(сл.43)   11 

26 
Улица ,,Ѓорѓи Василев’’ (потег одул.,,Ката Поцкова’’ до 
ул.,,К.Охридски’’)       -(сл.44)   7 

27 
Улица ,,Боро Поцков’’ (потег од ул.,,Ѓорѓи Василев’’  до 
ул.,,Ката Поцкова’’)  -(сл.45)   14 

28 
Улица ,,Младинска’’ бр.1 од почеток до крстосница со ул 
,,Ѓорѓи Василев’’     47 

  Вкупно:   540 
 
 

 
 
 

 
 

Член 3 
 

 Правото на поставување на 
рекламните паноа (билбордите) и 
информациони табли  на горе утврдените 
локации се доделува за период од 5 
години.   

 
 

Член 4 
 

 Општина Струмица правото за 
поставување на релкламни паноа 
(билборди) со димензии 5.0х2.4 м и 4.0 х 
3.0 м, како и рекламни паноа (билборди) и 
информациони табли на електричните 
метални столбови кои се наоѓаат во 
заштитниот појас на општински патишта и 
улици во Општина Струмица, ќе ги додели 
во постапката по пат на јавен оглас кој ќе 
се заврши со непосредно електронско 
јавно наддавање, согласно Законот за 
користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и стварите во 
општинска сопственост („Службен весник 
на Р.Македонија“ бр.106/15, 153/15, 
190/16, 21/18, 101/19) 
 Постапката за доделување на 
правото за поставување на рекламни 
паноа (билборди) и информациони табли 
ќе ја спроведе Комисијата за недвижни и 
движни страни. 
 Комисијата е должна да ја 
почитува почетната утврдена вредност на 
правото на поставување на билборди и ја 
спроведе постапката во согласност со 
законските одредби.    

 
Член 5 
 

 За начинот на поставување на 
рекламни паноа (билборди) и 
информациони табли, нивно користење и 
одржување, помеѓу Градоначалникот и 
најповолниот понудувач ќе биде потпишан 
договор за правата и обврските на двете 
договорни страни, по предлог на 
Комисијата по спроведената постапка за 
јавното електронско наддавање. 

Понудувачот кој ќе го добие 
правото на поставување, покрај цената 
која е постигната со јавното електронско 
наддавање, должен е на сметката на 
Општина Струмица да уплаќа и годишна 
комунална такса во износ од 1.200 денари 
за секоја локација каде е поставено 
рекламното пано (билборд).    

 
Член 6 
 

Составен дел на оваа Одлука е 
Елаборатот за ажурирање на постоечки 
локации на рекламни паноа (билборди) и   
електични столбови, изготвен од Секторот 
за урбанизам и комунални работи  при 
Општина Струмица. 

 
Член 7 
 

Поставувањето на натписи и 
рекламни табли  надвор од утврдените 
локации  ќе се врши по постапка утврдена 
со Правилник  донесен од 
Градоначалникот на општина Струмица.  
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Член 8 
 

 Надзор над спроведувањето на 
оваа Одлука, ќе врши Секторот за 
инспекциски работи   при Општина 
Струмица.  

 
Член 9 
 

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

 
 

Бр.08-8224/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

и дополнување на Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици 

на територијата на општина Струмица за 
2019 година 

 
 

            Се објавува Програмата за измена 
и дополнување на Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локалните патишта и улици на  
 
 
 
 
 

територијата на општина Струмица за 
2019 година, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.10.2019 година. 
 
Бр.09-8225/2                Општина Струмица 
29.10.2019 год.                 Градоначалник 
С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 

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

 484. 
 
 
 Врз основа е  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, 1/15,  8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 29.10.2019 година, донесе 

 
 
 

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

Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита 

на локалните патишта и улици на 
територијата на општина Струмица за 

2019 година 
 

Во Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на 
локаните патишта и улици на територијата 
на општина Струмица за 2019 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
број 20/18 и 19/19) се вршат  следните 
измени и дополнувања: 

 
 
1. Во Програмата  ЈД: Изградба и 

реконструкција на локални патишта и 
улици износот  не се менува,  а во 
табелата зе вршат следните измени и 
дополнувања:  
 
 

р.б. Назив на активноста   

11. 
Асфалтирање на ул. во с. Вељуса потег од Ванчо Петров до Александар  
Глигоров 

Се брише 

12. 
Асфалтирање на ул. во с. Вељуса -потег од Киро полицаец до сандо 
Павлов 

Се брише 

28. Асфалтирање на улица во с. Раборци (потег од асфалтен пат до река) Се додава 

29. 
Асфалтирање на улица во с. Банско (потег од Ахмедов Усеин до  
Мустафов Ајваз ) 

Се додава 

 
 
  
  

 



 
30.10.2019 год.             бр. 25       Службен гласник на општина Струмица        стр. 15 

 

 2. Оваа Програма влегува во 
сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица”. 
  
Бр.08-8225/1 Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
 

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

одржување на улиците во град Струмица 
и населените места, како и локалните 

патишта во Општина Струмица за 
2019/2020 година во зимски услови 

 
            Се објавува Програмата за 
одржување на улиците во град Струмица 
и населените места, како и локалните 
патишта во Општина Струмица за 
2019/2020 година во зимски услови, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.10.2019 
година. 
 
 
Бр.09-8226/2         Општина Струмица 
29.10.2019 год.           Градоначалник 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

485. 
 
Врз основа на член 12 од Законот 

за јавна чистота („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
111/08, 130/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 
44,15 и 147/15) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица  („Службен гласник на 
општина Струмица“  бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10,  1/15,  8/18 и 16/19), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.10.2019 година, донесе 
 

 
 
 
 
 
 

П р о г р а м а 
за  одржување на улиците во град 

Струмица и населените места, како и 
локалните патишта во Општина 

Струмица за 2019/2020 година во 
зимски услови 

 
1.Општ дел 

 
 Согласно член 1, 2  и 12 од 
Законот за јавна чистота („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
111/08, 130/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 
44,15 и 147/15), се носи Програма за 
зимско одржување.  
 Со оваа Програма се  предвидува 
обемот, динамиката и начинот на 
одржување на улиците во гр. Струмица, 
како и општински патишта во општина 
Струмица, опфатени со Основниот 
урбанистички план, во зимски услови во 
сезоната 2019/2020 година. 
 Програмата има за цел да 
предвидат активности за ефикасно 
организирање и функционирање на  сите 
правни и физички лица, преку : 
 
- определување на обемот на работите 

и нивото на чистење на  снегот и 
голомразиците од коловозните 
површини; 

- дефинирање на работите и обврските 
за сите учесници за  нејзина 
реализација; и 

- определување на потребните 
финансиски средства. 

 
 

1. Организациона поставеност на 
учесниците 

 
 Преку организационата 
поставеност ќе бидат дефинирани 
работите и задолженијата на директните 
учесници вклучени во реализацијата на 
оваа Програма. 
 
 2.1.  Сектор за урбанизам и 
комунални работи,  при општина 
Струмица: 
 
- изготвува Програма; 
- организира зимска служба; 
- врши стручен надзор во 

извршувањето на Програмата; 
- го известува Градоначалникот на 

Општината, Општинскиот штаб за 
заштита и спасување, Дирекцијата за 
заштита и  спасување и Регионален 
центар за управување со кризи да ја 
вклучи механизацијата на ГП кога 
ЈПКД “Комуналец” не е  во состојба 
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да одговори на задачите на 
Програмата; 

- преку средствата за јавно 
информирање, информира за 
обврските на зимските служби и 
обврските на учесниците. 

 
2.2. ЈПКД “Комуналец” Струмица: 
 
- реализира Програмата за 

функционирање на зимската служба; 
- организира редовна приправност со 

потребна опрема: алат,  резервни 
делови и стручен кадар за 
обезбедување исправност  на 
сопствената механизација за 
дејствување во зимски услови; 

- одговорните работници на 
дежурството вршат потребни 
 контакти со сите одговорни 
субјекти, ја спроведуваат  Програмата 
и даваат потребни информации на 
надлежните субјекти и граѓани; 

- Општина Струмица набавува, а ЈПКД 
“Комуналец” обезбедува  чување и 
складирање како и растурање на сол и 
песок и други  материјали; 

- ги подготвува возилата и машините и 
друга потребна  механизација и ја 
доведува во исправна состојба за 
дејствување во зимски услови: 

- со специјални машини, опрема и 
работна рака врши  посипување 
на индустриска сол за отстранување 
на голомразнатицата од коловозните 
површини; 

- ја оспособува атмосферската 
канализација - шахти и сливници  за 
прифаќање на вишокот од води при 
топење на снегот; 

- води целосна документација за 
зимската служба; 

- доставува распоред на лица за 
приправност со податоци за работната 
рака и механизацијата секој месец 
однапред; 

- врши редовно тековно одржување на 
возилата и опремата; и  

- обезбедува потребни резервни делови 
за поправка на  механизацијата. 

 
2.3.Други учесници 

 
 

2.3.1.Градежна оператива 
 

Механизацијата на градежните 
претпријатија ги ангажира општина 
Струмица. Механизацијата на градежните 
претпријатија ја сочинуваат: грејдери; 
утоварачи; ТМВ со плуг, ТМВ без плуг, 
трактори со плуг и ТМВ за носење на снег 
до местата определени за депонирање на 

снег. По потреба ќе се ангажираат и други 
машини. Расчистувањето со оваа 
механизација ќе се врши според 
плановите - шемите за расчистување на 
сообраќајниците во градот и локалните 
патишта. Целокупната документација за 
учество на градежната оператива ја води 
Секторот за комунални работи и 
урбанизам при општина Струмица - 
Одделението за комунални работи преку 
задолжените лица и тоа за присуство на 
механизацијата, времето на вклучување, 
реализираниот број на работни часови и 
квалитетот на извршените задачи. 
 

Во зимската служба покрај ЈПКД 
“Комуналец” при пообемни врнежи на 
повик на Дирекцијата за заштита и 
спасување се ангажираат следните 
градежни прептријатија : 
 
- “Национал”, Бул.„Гоце Делчев“ – 

Струмица, 
- “Универзал Градба”, ул.„Ленинова“ 

бр.44 (ГТЦ „Глобал“) -  Струмица; 
- “Пешо инжинерингГ” ДООЕЛ , Бул. 

„Маршал Тито“ бр. 15/1/4 – Струмица; 
- ”Габро-Томе Тренчев” ул.„24 – ти 

Октомври“ бр.49/4,  Струмица ;  
- “Кипо” ДООЕЛ, ул.„Бел Камен“ бр.6 – 

Струмица и н.м Балдовци (без уличен 
ситем) Струмица;. 

- “Џови – Компани” ДООЕЛ , с.Мокрино  
бр.213 – Општина  Ново Село 

- “Клико - градба” ,н.м. Куклиш бр.187 
(без уличен систем ) –  Општина 
Струмица; 

- “К.И.М”ДООЕЛ , ул.„4 – ти Јули“ 
бр.1/10 - Струмица; 

- “Жикол”, Индустриска зона – север – 
Струмица;  

 
 

2.3.2. СВР - Сообраќајна полиција 
при Одделението за безбедност, го 
контролира и регулира сообраќајот во 
новонастанатата состојба на 
сообраќајниците и секогаш ќе биде во 
непосредна врска со сите задолжени 
субјекти за поефикасно оспособување на 
сообраќајниците. 
 

2.3.3. ЈПКД  “Комуналец” – 
“Чистота” и “Градско заленило” 
- покрај своите редовни активности 

врши расчистување на снег  на 
пристапите до контејнерите и околу 
нив; 

- ги расчистува пешачките зони и 
тротоарите во централното градско 
подрачје; 
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- врши сечење и отстранување на 
паднати дрвја и гранки од  коловозите 
и тротоарите; 

- го расчистува снегот од поважните 
стази во гробиштата и пред капелата; 

- контрола врз работата на 
“Комуналец”-“Чистота” врши  
Оделението за инспекциски работи  
при Општина Струмица. 

 
2.3.4.ЈПКД “Комуналец”- 

Канализација со изградба: 
 
- ја оспособува атмосферската 

канализација и сливниците за прием 
на поголеми количини на вода во 
зимски услови и со цистерни ја 
отстранува водата во случај на 
избивање на канализација во куќи; 

- контрола врз работата на “Комуналец” 
- Водовод и канализација  врши 
Одделението за инспекциски работи  
при Општина Струмица. 

 
2.3.5.”Електро-Струмица” ги презема 

потребните мерки за чистење на снегот од 
надворешните електроп-инсталации и 
објекти. 

2.3.6.Македонски телекомуникации 
ги презема потребните мерки за чистење 
на снегот од надворешните ТТ уреди, 
инсталации и телефонски говорници. 

2.3.7. Претпријатијата, заедниците и 
граѓаните чии објекти и простории се 
користат од страна на граѓаните 
(пазаришта, бензински пумпи, 
паркиралишта и слично, преземаат брзи и 
ефикасни мерки за отстранување на 
снегот и голомразицата од овие објекти и 
простории. 

2.3.8.Претпријатијата, училиштата, 
заедниците и граѓаните -  сопственици, 
односно корисници на деловни згради и 
деловни простории (стоковни куќи, дуќани, 
продавници и слични објекти) преземаат 
мерки за чистење на снегот и 
голомразицата пред своите објекти. 

2.3.9. ЈП „Паркиралишта“ - 
Струмица ги превзема потребните 
активности за расчистување на 
паркираните возила по сообраќајните 
површини (коловози и пешачки патеки) на 
кој не може да се пристапи за чистење на 
снегот и помага при извлекување на 
возила кој се затрупани од снежни наноси. 
 
 Граѓаните, односно сопствениците,  
станарите и закупувачите на станбените 
објекти го чистат снегот и голомразицата 
од тротоарите-патеките и приодните 
места пред своите станбени објекти. 
 

Исто така граѓаните го чистат 
снегот од покривите и терасите, при што 
се води сметка за безбедноста на 
минувачите, надворешните инсталации и 
сообраќајот. Исчистениот снег се собира 
пред зградата на начин што ќе обезбеди 
непречен сообраќај. 
 
 Обем на одржување 
 
   Обемот на одржување на улиците 
во градот зависи од: 
 
- густината на населеноста на делови 

од градот; 
- фреквенцијата на луѓе и моторни 

возила; 
- видот и бројот на инфра-структурните 

објекти. 
 
       Коловозните површини за 
оспособување на ниво на градот се   
37.850 (м’) и нивното расчистување се 
одвива по приоритетна листа. 
 

Приоритетна листа  за зимско 
одржување на улиците во градот и 

локалните патишта во општина 
Струмица 

 
 За нормално одвивање на 
сообраќајот на улиците во гр. Струмица во 
зимски услови при врнежи на снег и 
голомразица неопходно е зимско 
одржување. 
 
 Одржувањето се состои од 
машинско чистење на снегот од коловозот 
на улиците, прскање со сол по 
отстранувањето на снегот и рачно 
чистење на делници со отварање на ленти 
за истек на водата во сливниците од 
атмосферската канализација. 
 
 Според важноста на улиците, 
интензитетот на сообраќајот и 
местоположбата на истите се поделени во 
4 приоритетни групи на одржување. 
 
 

I.П р и о р и т е т 
 
 Во I-ва приоритетна група спаѓаат 
сите приодно - влезни улици во градот, 
централните улици со голем интензитет 
на сообраќајот, улици кои го поврзуваат 
административниот центар. Управата за 
внатрешни работи, амбулатно-
поликлиничките установи и автобуската 
станица. 

Тие улици претставуваат костур на 
главните улици во градот со можност за 
влез и излез на секое надворешно возило, 
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пристап до административниот центар и 
интервенција на органот за регулирање на 
сообраќајот во градот и Општината. 

 
   Тоа се булеварите и улиците: 
 
1.Ул.”Ленинова”.......... .. 2 х 1200 = 2.400 м’ 
2.Бул.”Маршал Тито”......2 х   400 =   800 м’ 
3.бул.”Гоце Делчев”  .. . 2 х   600 = 1.200 м’ 
4.ул.”Балканска”................... ..............500 м’ 
5.ул.”Маршал Тито”......................... 3.250 м’  
6.ул.”Дим.Влахов”............................   250 м’ 
7.ул.”Младинска”............................. 2.250 м’ 
8.ул.”’Братство Единство”................  700 м’ 
9.ул.”Панче Пешев”............................ 750 м’ 
10.ул.”Сандо Масев”......................     200 м’ 
11.ул.”Невена Стојкова”...................  230 м’ 
12.ул.”Вера Циривири-Трена”........   300  м’ 
13.ул.”Стив Наумов”.....................       700 м’ 
14.ул.”Дрварска”...............................   300 м’ 
15.ул.”24-ти Октомври”  ...................  300 м’ 
16.ул.”Гоце Делчев” .........................  200 м’ 
17.ул.”5-ти Ноември” .......................  600 м’ 
18.”Елка Јанкова”  ............................ 350 м’ 
19. ”Спиро Захов” - од ул. “М.Тито” до  
       Одделенито за неврологија и  
       Психијатрија  .............................  300 м’ 
20.”Ѓорги Василев” ............................ 300 м’ 
21.”Благој Мучето”(рачно чистење).  350 м’ 
22.ул.”Кирил и Методи” ..................... 600 м’ 
23.ул. “Моша Пијаде” од пресекот на  
    ул. “Невена  Стојкова” до пресекот со  
    ул. “Ванчо Китанов”      ................  200 м’ 
26.ул ”22-ри Декември” ....…….......   300 м’ 
27.ул”Никола Тесла” ..............…..... .250 м’ 
28.ул”11–ти Октомври”   ……......…. 650 м’   
29.ул”.Браќа Миладинови” ............… 700 м’ 
30.ул”Герас Цунев” …...…............… 350 м’ 
31.ул”4-ти Јули” ……………................200 м’ 
 32.ул”Орце Николов” ... ................…200 м ’   
33. ул. „Ванчо Прке“ .......................... 200 м’ 
_________________________________ 
 Вкупно:  ......................  19. 830 (м’) 
             
                                          

Во првата проритетна група на 
одржување, спаѓа и одржувањето на 
плоштадот  „Гоце Делчев“ во површина од  
7200 (м2) 
 

Во првата проритетна група на 
одржување спаѓаат и општинските 
патишта: Струмица - Просениково, 
Струмица - Гр.Балдовци, Струмица - 
Добрејци, во вкупна должина од 12,5 (км), 
како и Муртино - гробишта - Муртино,  
Муртино - Сачево, Сачево  до  
Магистрален пат во  вкупна должина од 5 
(км) и Муртино – Банско (6 км). 
 Улица од крстосница (поранешен 
регионален пат  Р — 608) - Завод за 
рехабилитација до објектот на Шумското 
стопанство во должина од 2.000 (м). во 

с.Банско, Костурино - Дорломбос  од 9 
(км). - Мемешли во должина од                2 
(км). од регионален пат Р—1402  до 
училиштето во с.Габрово во должина од 
500 (м). 
 Куклиш: од регионалниот пат до 
Основното училиште и регионалниот пат 
до црквата. 
 За нивно одржување Секторот за 
комунални работи и урбанизам, при 
општина Струмица некои од оперативите 
што имаат можност тоа да го реализираат. 
 

II.П р и о р и т е т 
 
 Во II — приоритет на улици за 
зимско одржување спаѓаат улиците со 
посебен интензитет на сообраќај. Тие ги 
поврзуваат улиците од првиот приоритет 
или даваат можност за побрз влез и излез 
на сообраќајот од поодделни реони на 
градот. 
 Со расчистување на улиците од 
првиот и вториот приоритет, сообраќајот 
во градот може несметано да се одвива во 
сите правци и во сите реони на градот. 
Такви улици во градот се: 
    
1.ул. “Ѓуро Салај”............................... 700 м’ 
2.ул”Моша Пијаде” ............................ 400 м’ 
3..ул.”Ѓуро Ѓаковиќ”........................... 600 м’ 
4..ул.”Дојранска”................................ 200 м’ 
5.15-ти Мај”..........................................200 м’ 
6..ул.”Кр.Република”.........................2000 м’ 
7.. ул.”Ристоман Попчевски”...........   400 м’ 
8..”Дим.Цветинов”...............................270 м’ 
9..”Боро Џони”.....................................200 м’ 
10..”Ристо Ќурчиев”.........................   250 м’ 
11..ул.”Ценка Павлова”..................    150 м’ 
12.ул.”Ката Поцкова”........................  550 м ’ 
13..ул”1-ви Мај”...................................370 м’ 
14. ул”Бетовенова”…………....………500 м’ 
___________________________________ 
Вкупно:    ..........................……… 6.790 (м’) 

 
 
Улици во населени места: 
 
 Муртино: 
  Манушева Маала, Бансколиева 
Маала, Грозданова Маала и од Поштата 
до чешмата во Чифликот. 
 
 Габрово: Главната улица 
што води кон црквата. 
 
    Свидовица: Од Регионалниот 
пат до центарот на Свидовица. 
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III.П р и о р и т е т 
 
 Во овој приоритет спаѓаат улиците 
со помал интензитет на сообраќај. Се 
работи за собирни улици на блоковите. 
Покрај нив нема некои поважни објекти од 
административен, здравствен или јавен 
карактер.  
 
Такви улици се: 
 
   1. ул. ”Ванчо Китанов”.................... 500 м’ 
   2.ул. ”Васил Сурчев”................   400  м’ 
   3.ул. ”Жртви на фашизмот” ...... 320  м’ 
   4. ул.”Јанко Цветинов”... ... .....    400  м’ 
   5.ул. ”Киро Минанов”................   100  м’ 
   6.ул. ”Иљо Шопов”....................  600  м’ 
   7.ул. ”Борис Поп-Димитров”........400  м’ 
   8. ул. ”Широк Дол”...................... 300  м’ 
   9. ул. ”Киро Абрашев”................. 600  м ’ 
 10.ул. ”Пиринска”............................ 260 м’ 
11. Ул. ”Дебарска”......................  .....150 м’ 
12. Локален пат до  
       „Цареви кули“........................ 7.300 м’   
_____________________________ 
               Вкупно:    .................  11.330 (м’) 
 
 
 IV. П р и о р и т е т 
 
 Во овој приоритет спаѓаат сите 
останати улици во градот по кои се одвива 
мошне слаб сообраќај и претставуваат 
кракови и џебови на улици од 
предходните три приоритети или пак 
сеуште не се асфалтирани или отворени 
па не е можна некоја поефикасна 
интервенција за одвивање на сообраќајот 
во зимски услови. 

 
 V. Динамика и ниво на 
одржување 
 
 Оспособувањето на коловозите се 
врши во зависност од временските услови 
и тоа: 
 
- состојбата на присуство на 

голомразици или снежни врнежи до 20 
(см) (прва состојба на готовност); 

- состојба на голомразица и снежни 
врнежи над 20 см (втора  состојба на 
готовност). 
 
Оспособувањето, (расчистувањето) на 

коловозните површини во првата состојба 
на готовност го врши ЈПКД “Комуналец”, а 
во втората состојба на готовност ЈПКД 
“Комуналец” со градежната оператива 
согласно договорените обврски. 
 Во првата состојба на готовност 
ЈПКД “Комуналец” со својата ангажирана 
механизација, работна сила и абразивни 

средства, врши оспособување на 
коловозните површини за сообраќај и тоа 
првенствено на сообраќајниците од 
првата приоритетна листа. Градежната 
оператива го расчистува делот од 
околните патишта до населените места од 
Општина Струмица. Согласно член 22 од 
Законот за јавна чистота сообраќајниците 
од прв приоритет ќе бидат оспособени за 
функционирање на сообраќајот во зимски 
услови за 6 (шест) часа, сметано од 
моментот на почнување на снежните 
врнежи. При тоа, булеварите ќе бидат 
оспособени за сообраќај и на двете 
коловозни линии. 
 Во зимски услови при снежни 
врнежи сите сопственици, односно 
корисници на објекти се должни веднаш 
да започнат со чистење на снегот на 
отворените простори пред јавните објекти, 
со што ќе се обезбеди непречен пристап 
до објектите. 

Во втората состојба на готовност 
ЈПКД “Комуналец” заедно со градежните 
оперативи врши оспособување на 
коловозните површини од првата 
приоритетна група, а потоа продолжува со 
другите две приоритетни листи и тоа прво 
ќе се расчистат сообраќајниците од 
првата приоритетна листа до населените 
места, а потоа ќе се продолжи со улиците 
од втората и третата приоритетна листа. 
  
 Механизација, опрема,  
 материјали и работна сила: 
 
 ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА 
Прва состојба на готовност: 
 
 Механизација и опрема: 
 
  1.ТМВ со плуг .  ........... 1  број 
  2.Трактор со распрскувач на сол  2 броја 
  3.Утоварач ИЦБ ..................... 2 броја 
  4.Трактор со приколка .............2 броја 
  5.ТМВ без плуг ....................... 1  број 
 
Работна рака: 
 
1.Возачи .................................. 8 броја 
2.Работници за опслужување ....  3 броја 
 

Втора состојба на готовност: 
Механизација и оператива од 

 
ЈПКД“КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА: 
 
   1. ТМВ со плуг......................` 1 број, 
   2.Трактор со распр. на сол. 2 броја, 
   3.Утоварач ИЦБ .................    2 броја, 
   4.Трактор со приколка ......... 2 броја, 
   5. ТМВ без плуг ................      1 број. 
   6. Рајдер (мала машина) ........1 број  
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    “НАЦИОНАЛ”: 
    1.Утоварач ..............  1 број, 
     2.Камион кипер ......................1 број, 
     3. грејдер…………...  1 број, 
     4.ТМВ со плуг ...................... 1 број, 
     5.ТМВ без плуг ..........   1 број, 
     6. Трактор со рас. на сол.  1 број, 
     7. Трактор со приколка .....  1 број. 
 
“УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА” 
1.Кипери ..............................  2 броја 
2.Утоварач............................. 1 број 
 
“ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ” 
1.Утоварач ИЦБ.........................1 број 
2.Кипер..................................  1 број 
3.Утоварач голем............  1 број 
 
“ГАБРО”: 
1.Утоварач............................. 1 број 
  
“ КИПО  “ 
1.Кипер................................... 1 број 
2.Утоварач............................  1 број 
 
“ЏОВИ – КОМПАНИ” 
1.Утоварач .............................  1 број 
2.Кипери ...............................   2 броја 
3. Грејдер .............................. 1 број  
 
“Клико-Градба” 
1.Утоварач ИЦБ ....................  1 број, 
2.Кипер…………...................... 1 број 
 
“К.И.М”ДООЕЛ 
 
1.Утоварач  ....................  1 број, 
2.Кипер…………...................... 1 број, 
 
 “ЖИКОЛ”, Индустриска зона – север – 
Струмица 
 
1.Утоварач ИЦБ ....................  1 број, 
2.Утоварач голем ....................  1 број, 
3.Кипер…………...................... 1 број, 
4.Трактор со приколка ..............1 број; 
4.Грејдер ....................................1 број. 
  

 
 
Работна рака: 
 
Работната рака ја обезбедува ЈПКД 
“Комуналец” и тоа: 
 
- раководител ......................... 1 работник; 
-раководител на смена .......... 1 работник; 
- работници за припрема  
на сол ...................................... 3 работника.   

 
 

 VI. Локација за депонирање 
на снегот е  коритото на реката 
Струмица и тоа: 
 
   1. Покрај мостот на патот Струмица - 
Просениково; и 
 
   2. Покрај мостот на патот Дабиле – 
Петралинци 
 
 VII. Финансиски средства потребни за  
подготовка и реализација на зимската 
служба: 
 
Финансирањето на активностите 
предвидени со оваа Програма ќе се вршат 
од средствата предвидени во Буџетот на 
општина Струмица.  
 
    За реализацијана оваа Програма 
потребно е да се  обезбедат. 1.500.000 
денари и тоа: 
 
- За набавка на индустриска сол  
    пакувана во вреки .............  500.000 ден. 
 
- Средства за ангажирање механизација  
   и работна рака.... ............1.000.000 ден. 
 
 
 
VIII. Табеларен приказ на утврдени 
износи на изведувачи за   ангажирана 
механизација, опрема и работна рака при 
реализација на зимското одржување во 
општина Струмица: 

 
Ред. 
бр.  

Мех./раб. рака Износ 
(ден/час) 

1 Фап 13 со плуг 2240 
2 Фап 13 без плуг 2100 
3 Трактор со распрскувач на сол 1600 
4 Трактор со приколка  1330 
5 Утоварач ИЦБ 3200 
6 Утоварач голем 3650 
7 Камион кипер 3150 
8 Работна рака  100 
9 Грејдер 5000 
10 Рајдер (м.маш.) 1800 

 Во цената не е вклучено ДДВ  
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 IХ. Извршување на Програмата  
и надзор 
 
 Активностите за одржување на 
сообраќајниците во зимски услови ги 
реализира ЈПКД “Комуналец” Струмица и 
други градежни оперативи по 
Оперативниот план направен од Секторот 
за комунални работи и урбанизам - 
Одделение за комунални работи при 
општина Струмица со Општинскиот штаб 
за заштита и спасување, Дирекцијата за 
заштита и спасување    и Регионален 
центар за управување со кризи . 
 
 За одржување на локалните 
патишта во зимски услови Општината да 
склучи договори со оперативата 
оспособена за одржување на локални 
патишта. 
 
 Надзор врз извршувањата врши 
надлежниот комунален орган за 
комунални работи при општината и 
комуналниот инспектор. 
  
 
 X. Oваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-8226/1 Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 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  2019 година 
 
 
 

 Се објавува Програмата за  
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2019 година, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.10.2019 
година. 
 
Бр.09-8227/2              Општина Струмица 
29.10.2019 год.            Градоначалник 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 486. 
 

Врз основа на член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 90/17 и 64/18) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр.  4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.10.2019 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  
2019 година 

 
 

1. Во Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2019 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 20/18, 2/19, 4/19, 5/19 и 18/19), се 
вршат следните   дополнувања: 
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Во глава II 
 
Детални урбанистистички планови во градот -   самофинансирање  
 

 Во табелата  по реден број 53  се додава: 
 
 
 
Ред.бр. објект Начин на финасирање  

 
 
 

      54 

 
Измена и дополна на урбанистички план за Блок 13, за 
опфат кој ги опфаќа:  
− од јужната страна ул „Браќа Минкови“,  
− од западната страна џеб на ул„Браќа Минкови“, и 

“Крушевска Република“, 
− од северната страна ул „Крушевска Република“, 
− од источната страна ул„Младинска“ 

 

 
 
 
    Самофинансирање  

 
 
 

Во глава IV 
 
Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на 

просторот вон планските опфати  
 
 

 Во табелата  по реден број 27  се додава: 
 
 
 
Ред.бр. објект Начин на финасирање  

 
 
 

      28 

 
ЛУПД за угостителски комплекс на КП број 3078, 3079, 
3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 
3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 
3124, 3094, 3080, 3081,  КО Куклиш вон г.р. 
 

 
    
 Самофинансирање  

 
 
 
 

2. Оваа Програма влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-8227/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот 
на општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за измена и 

дополнување на Програмата за работа на 
ЈПЕД „Струмица - Гас“  Струмица за 2019 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за работа на 
ЈПЕД „Струмица - Гас“  Струмица за 2019 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
29.10.2019 година. 
 
 
Бр.09-8228/2            Општина Струмица 
29.10.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 
 

................................... 
 
487. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 
64/18), 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, 1/15, 8/18 
и 16/19), Советот на општина Струмица, 
на седницата одржана на 29.10.2019 
година, донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Програмата за 
измена и дополнување на Програмата 

за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“  
Струмица за 2019 година 

 
 

1. Се дава согласност на 
Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица 
- Гас“  Струмица за 2019 година број 01-
469/1 од 21.10.2019 година. 

 
 

2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 

 
 
Бр.08-8228/1  Совет на општина Струмица 
29.10.2019 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, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15,  8/18 и 16/19), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за 
периодот од I - IX  месец 2019 година  
 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за 
периодот од I - IX  месец 2019 година 2019 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
29.10.2019 година. 
 
 
Бр.09-8229/2            Општина Струмица 
29.10.2019 год.                Градоначалник, 
С т р у м и ц а               Коста Јаневски с.р. 
 

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

 488. 
 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02,  40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19), 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, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на 
општина Струмица, на седницата 
одржана на 29.10.2019 година, донесе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 24               Службен гласник на општина Струмица           бр. 25            30.10.2019 год. 
 

 

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

работа на ЈПЕД “Струмица гас“ 
Струмица за периодот од I - IX  месец 

2019 година  
 

      
 1. Се дава согласност на 
Извештајот за работа на ЈПЕД “Струмица 
гас“ Струмица за периодот од I - IX  месец 
2019 година, бр.01-468/1 од 21.10.2019 
година. 

 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето         
во „Службен гласник на општина 
Струмица”.  
  
 
 Бр.08-8229/1  Совет на општина Струмица 
 29.10.2019 год.            Претседател,  
 С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

____________________________________ 
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