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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за 
задолжување на Општина Струмица преку 

издавање на хартии од вредност – 
обврзници 

 
 
 Се објавува Одлуката за 
задолжување на Општина Струмица преку 
издавање на хартии од вредност – 
обврзници, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
07.12.2011 година. 
 
  Бр. 08-7311/2                  Градоначалник 
  09.12.2011 год.        на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

................................ 
   
  344. 

 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 18 став 4 и член 20 
став 1 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа (“Сл. 
весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 
156/09 и 47/11) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на  07.12.2011 година, 
донесе 

 
О д л у к а  

за задолжување на Општина Струмица 
преку издавање  на хартии од вредност - 

обврзници 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука, Општина 
Струмица се задолжува заради 
обезбедување средства за финансирање 
на проекти и инвестиции од значење за 
Општината. 

Член 2 
 

 Задолжувањето се врши во земјата, 
преку издавање обврзници во висина од 
60.000.000 денари, во согласност со 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа, Законот за 
локалната самоуправа и Законот за хартии 
од вредност. 

 

Член 3 
 

 Средствата од член 2 на оваа 
Одлука ќе бидат наменети за реализација 
на  изработката на Проектот и за изградба 
на секундарна мрежа за природен гас за 
потребите на домаќинствата во град 
Струмица. 

Член 4 
 

 Сервисирањето на обврските 
настанати со задолжувањето ќе го врши 
Општина Струмица. 

 
Член 5 

 
 Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Струмица да ги преземе 
потребните активности за реализација на 
оваа Одлука. 

Член 6 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Струмица “. 
 
 
Бр. 07-7311/1   Совет на општина Струмица 
07.12.2011 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  
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 
1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Сл. гласник 
на општина Струмица“  бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за преста-
нување на важење на Одлуката за опреде-
лување намена на средства на данокот на 
имот за развој на културата и спортот 

 
 
 Се објавува Одлуката за 
престанување на важење на Одлуката за 
определување намена на средства на 
данокот на имот за развој на културата и 
спортот, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
07.12.2011 година. 
 
 
   Бр. 08-7312/2           Градоначалник 
   09.12.2011 год.     на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

.................................... 
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   345. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. всеник на 
РМ“) бр. 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 07.12.2011 година, 
донесе 

О д л у к а 
за  престанување на важење на 

Одлуката за определување намена  на 
средства од данокот на имот за развој 

на културата и спортот 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука  престанува да 
важи Одлуката за определување намена  
на средства од данокот на имот за развој 
на културата и спортот бр. 07-7112/1 од 
30.11.2009 година („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр.25/2009). 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл. гласник на општина Струмица“, а ќе се 
применува од 01.01.2012 година . 
 
Бр. 07- 7312/1 Совет на општина Струмица 
07.12.2011 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  
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 
1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за субвенци-
онирање на плаќањето на надоместок за 
утврдување правен статус на бесправен 

објект 
   
 Се објавува Одлуката за 
субвенционирање на плаќањето на 
надоместок за утврдување правен статус 
на бесправен објект, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 07.12.2011 година. 
 
   Бр. 08-7313/2                Градоначалник 
  09.12.2011 год.       на општина Струмица 
  С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р. 

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

 346. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. всеник на 
РМ“) бр. 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица„ бр. 
5/06),Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 07.12.2011 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за субвенционирање за  плаќање на 
надоместок за утврдување правен 

статус на бесправни објекти 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се субвенционира   
плаќањето на надоместокот за утврдување 
правен статус на бесправните објекти на 
јавните претпријатија, јавните служби и 
установи, основани од Општина Струмица. 

 
Член 2 

 Субвенционирањето ќе се врши од 
ставки и програми ЈЛ,  во кои има 
предвидено средства во Буџетот на 
општина Струмица.  

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица. 
 
Бр. 07-7313/1   Совет на општина Струмица 
07.12.2011 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  
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 
1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст  („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за поставување 
спомен обележје – биста на Цар Самоил 

  
 Се објавува Одлуката за 
поставување спомен обележје - биста на 
Цар Самоил, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
07.12.2011 година. 
 
  Бр. 08-7314/2              Градоначалник 
  09.12.2011 год.      на општина Струмица 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 

.............................. 
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 347. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“) бр. 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица„ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 07.12.2011 година, 
донесе 

О д л у к а 
за поставување на спомен обележје – 

биста  на Цар Самоил 
 

Член 1 
 Се одобрува поставување на 
спомен обележје – биста на Цар Самоил  
од  Ликовната колонија 2011 Струмица 

Член 2 
 Местоположбата на поставување 
на спомен обележјето – биста на Цар 
Самоил е  на ул. „Благој Мучето“ во 
Струмица, пред влезот во Градскиот парк. 

Член 3 
 Средствата за подигање на спомен 
обележјето - биста се предвидени во 
Буџетот на општина Струмица за 2011 
година -  Програма за активности на 
општина Струмица од областа на културата 
во 2011 година. 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-7314/1  Совет на општина Струмица 
07.12.2011 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 
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 
1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за формирање 
на Локален економско – социјален совет на 

општина Струмица 
 
 Се објавува Одлуката за 
формирање на Локален економско – 
социјален совет на општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 07.12.2011 
година. 
 
   Бр. 08-7315/1            Градоначалник 
   09.12.2011 год.  на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 348. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“) бр. 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 07.12.2011 година, 
донесе 

О д л у к а  
за  измена и дополнување на Одлуката  
за формирање на Локален  економско - 
социјален совет  на Општина Струмица 

 
Член 1 

 Во Одлуката за формирање на 
Локален  економско - социјален совет на 
Општина Струмица („Сл. гласник на Општина 
Струмица“ бр. 15/11)  се вршат следните 
измени и дополнувања: 
 Член 2 се менува и гласи: „Член 2 
   Локалниот економско - социјален совет 
на општина Струмица како консултативно и 
советодавно тело, го формираат:  Општина 
Струмица,  Организацијата на работо-
давачи на Република Македонија и  Сојузот 
на синдикатите на Македонија.  
  Во работата на Локалниот економско - 
социјален совет на Општина Струмица  
партиципираат: Агенција за вработување на 
Република Македонија - Центар за 
вработување Струмица, Сојуз - синдикат  
на земјоделски производители од 
струмичкиот регион, Регионалната 
занаетчиска комора, претставник од   
средните училишта од  територија на 
општина Струмица  и од Совет на млади -  
Струмица. 
  Локалниот економско - социјален совет 
на општина Струмица,   разгледува прашања, 
дава мислења, предлози и препораки до 
Советот на општина Струмица и други тела, за 
одредени прашања од економско социјалната 
сфера“.   
  Член 3 се менува и гласи: „Член 3 
 Членовите на Економско-социјалниот 
совет на општина Струмица наведени во член 
2 став 1 од  оваа Одлука, склучуваат Спогодба 
за основање на Економско - социјален совет на 
општина Струмица, со која поблиску се 
определува неговиот, состав, членство, 
делокруг и начин на работа.“  

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општината Струмица”. 
 
Бр. 07-7315/1  Совет на општина Струмица 
07.12.2011 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 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 
1 алинеа 3 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл. гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

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

  
Р  е  ш  е  н  и  е Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Решението за разрешу-
вање и именување член во Управниот 
одбор на ЈП „Струмица – гас“ Струмица 

за објавување на Програмата за дополну-
вање на Годишната програма за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето 

  на општина Струмица во 2011 година 
 Се објавува Решението за 
разрешување и именување член во 
Управниот одбор на ЈП „Струмица – гас“ 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
07.12.2011 година. 

 
 Се објавува Програмата за 
дополнување на Годишната програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на општина Струмица во 2011 
година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
07.12.2011 година. 

 
  Бр. 08-7319/2           Градоначалник, 
  09.12.2011 год.    на општина Струмица  

   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
   Бр. 08-7317/2           Градоначалник, ...................................... 
   09.12.2011 год.   на општина Струмица  
   С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р.  349. 

 Врз основа на член 17 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“  бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и 
член 20 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл.гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 
07.12.2011 година, донесе 

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

 350. 
 
 Врз основа на член 17 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање – 
пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 
24/08) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица – пречистен текст („Сл.гласник 
на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на 
општина Струмица на седницата одржана 
на 07.12.2011 година, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за разрешување и именување член во 
Управниот одбор на ЈП „Струмица – гас“ 

Струмица  
  
 1. Од член во Управниот одбор на 
ЈП „Струмица – гас“ ,  се разрешува: 

 
П р о г р а м а 

  - Рони Малинова. за дополнување на  Годишна  програма 
за изработка на урбанистички планови 
на подрачјето на  општина Струмица за 

2011 година 

 
 2. За член  во Управниот одбор на 
ЈП „Струмица – гас“ Струмица се именува: 
 - Соња Куртовиќ, дипломиран 
правник од Струмица.  

 
 Во   Годишната програма за 
изработка на урбанистичките планови на 
подрачјето на општина  Струмица за 2011 
година  („Сл. гласник на општина 
Струмица“ 21/10) и Програмата за 
дополнување на  Годишната  програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето  на  општина Струмица за 2011 
година („Сл. гласник на општина Струмица“ 
9/11, 13/11, 14/11,  15/11,  16/11 и 17/11, )  
се вршат следните дополнувања: 

 3.Ова Решение влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-7319/1  Совет на општина Струмица 
07.12.2011 год.                Претседател, 
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 

 
............................... 
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 Во глава: 
 
 IV-Локална урбанистичка планска документација вон  населено место  
 По  реден број 13 се додава: 
 

р.б Објект Износ денари 
14. КО Габрово КП бр. 2236 самофинансирање 
15. КО Дабиле КП бр. 2512 самофинасирање 

 
 Во глава: 
 
  V. Детални урбанистички планови  за една парцела  
  
 По реден број 25 се додаваат нови  редни броеви  и тоа: 

 
р.б. Објект Износ денари 

26. КО Струмица КП 1685/1 самофинасирање 
27. КО Струмица   КП бр. 3774 самофинасирање  
28. КО Струмица  КП бр. 10,11,12,13,14  и 

6276/1  
самофинасирање 

 
 
 
Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 

 
Бр. 07-7317/1 Совет на општина Струмица 
07.12.2011 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 („Сл. 
Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на Дом за деца и млади „Благој 

Мучето“ Струмица  
 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на Дом за деца и млади „Благој 
Мучето“ Струмица, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 07.12.2011 година. 
 
   Бр. 08-7318/2           Градоначалник, 
   09.12.2011 год.    на општина Струмица 
   С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 
  
 
 
 351. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“) бр. 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 07.12.2011 година, 
донесе 
 

З  а  к  л  у  ч  о  к 
за давање согласност на Одлука на 
Управниот одбор на Општинската 

установа Дом за деца и млади „Благој 
Мучето“ Струмица 

 
 1. Се дава согласност на Одлуката 
на Управниот одбор на Општинската 
установа Дом за деца и млади „Благој 
Мучето“ Струмица, за  промена на 
седиштето на установата,   бр. 02-1000/1 од 
07.11.2011 година. 
 
 2.Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. гласник на Општина 
Струмица“. 
 
Бр.07-7318/1 Совет на општина Струмица 
07.12.2011 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 („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеа 3 од Статутот на општина Струмица 
– пречистен текст („Сл. гласник на општина 
Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Спогодбата за основање , 
делокруг и начин на работа на Локалниот 
економско  социјален совет на општина 

Струмица 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Спогодбата за основање  
делокруг и начин на работа на Локалниот 
економско  социјален совет на општина 
Струмица, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
07.12.2011 година. 
 
Бр. 08 -7316/2        Градоначалник, 
09.12.2011 год.    на општина Струмица 
С т р у м и ц а       Зоран Заев с.р. 

........................................ 
 352. 
  Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“) бр. 5/02) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица – пречистен текст („Сл. 
гласник на општина Струмица„ бр. 
5/06),Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 07.12.2011 година, 
донесе 

 
З  а  к  л  у  ч  о  к 

за давање согласност на Спогодбата за 
основање, делокруг и начин на работа 
на Локален економско социјален совет 

на општина Струмица 
 

  
 
 1. Се дава согласност на 
Спогодбата за основање, делокруг и начин 
на работа на Локалниот економско  
социјален  совет на општина Струмица. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила по 
објавувањето во „Сл. Гласник на општина 
Струмица“. 
 
Бр. 07-7316/1  Совет на општина Струмица 
07.12.2011 год.    Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 353. 

Врз основа на член 10 од  Статутот 
на општина Струмица – пречистен текст 
(“Сл. гласник на општина Струмица” број 
5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот 
за начинот, условите и постапката  за 
доделување на Годишната општинска 
награда “Свети Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици (“Сл. гласник на 
општина Струмица” бр. 19/07, 23/09, 25/09),  
Комисијата за општествени дејности при 
Советот на општина Струмица на 
седницата одржана на 29.11.2011 година, 
донесе 
 

О  д  л  у  к  а 
за доделување на   Наградата за 

животно дело и Годишна награда  на 
општина Струмица “Свети Петнаесет 
Тивериополски Свештеномаченици”   

 за  2011 година 
 

 
Член 1 

 Како општествено признание за 
вонредно значајни остварувања од посебен 
интерес на Општина Струмица и Република 
Македонија, се доделува наградата “Свети 
Петнаесет Тивериополски Свештенома-
ченици”  за животно дело во 2011 година, 
на: 
 Александар Цицимов – дип. инж. 
арх. од Струмица, за посебни заслуги во 
областа на културата и организирање и 
афирмирање на Струмичкиот карневал. 

 
Член 2 

Годишната награда на општина 
Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици” за 2011 година како 
признание на Општина Струмица за 
посебни остварувања  се доделува на: 

 
1. Христијан Костов – за постигнати 

резултати во областа на медицината; 
2. Митко Секулов – за постигнати 

резултати во тутунопроизводството; 
3. Влатко Илиевски – за постигнати 

резултати во кошаркарскиот спорт: 
4. Димитар Мираковски - за постигнати 

резултати во кошаркарскиот спорт; 
5. Ванчо Колев – за особени резултати 

од областа на крводарителството; 
6. Агушев Џамбо – за особени резултати 

во музичката дејност; и  
7. ТВ канал „ВИС“ – за дваесетгодишно 

успешно  работење во областа на 
електронските медиуми. 
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Член 3   Наградата за животно  дело се 
состои од диплома, плакета, брозен медал 
и парични средства во износ од четири 
просечни нето  плати исплатени во 
Република Македонија во пртеходната  
година. 

 
Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Сл. гласник на општина Струмица”. 
 
 Наградата на физички лица се 

состои од диплома, плакета, бронзен 
медал и парични средства во износ од една 
нето плата исплатена во Република 
Македонија во претходната година. 

     Бр. 07-6620/18 
     29.11.2011 год 
     С т р у м и ц а   
 

Наградата на правни лица се 
состои  од  диплома,  плакета и бронзен 
медал. 

                Комисија за општествени дејности 
                  при Совет на општина Струмица 
.                        П р е т с е д а т е л, 

                               Верица Узунова с.р. 
    
  
 

 
_________________________________________________________ 

 
 

___________________________________ 
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