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Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Буџетски календар за
подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2019 година
Се објавува Буџетски календар за
подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2019 година,
донесена на седницата на Советот на

Службен гласник на општина Струмица

Општина
Струмица,
12.04.2018 година.

стр. 3

одржана

на

Бр. 09-1600/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
75.
Врз основа на член 27 став 4 и 5
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 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 12.04.2018 година,
донесе:

Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица
за 2019 година
1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина
Струмица за 2019 година, се утврдуваат следните рокови и активности:
Можен датум
Април-мај
2018
Мај-јуни
2018

1-30
09/2018

05/10/
2018

10/10/
2018

20/10/
2018

Буџетски активности
Советот на општината донесува Буџетски
календар
Совет на општината усвојува развојни
документи
Министерот за финансии подготвува буџетски
циркулар во кој се содржаниглавните насоки за
изготвување на Предлог-буџетите за наредната
година и висината на дотациите од Буџетот на
РМ, кој им го доставува на општината
Градоначалникот и Секторот за финансиски
прашања се состануваат за да ги одредат
приоритетите и одредбите на буџетот за
наредната година имајќи ги во предвид
добиените
барања
и
иницијативи
од
граѓаните,НВО,институции од областа на
културата и спортот и други
Буџетските информации со формуларите за
буџетските побарувања со упатства се
доставуваат до другите сектори и сите
општински буџетски корисници заедно со
писмото од Градоначалникто за зацртаните одредби
Градоначалникот подготвува предлог план на
програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот/Министерство за финансии и
истиот го доставува на одобрување до Советот

Одговорност
Совет на општина
Струмица
Совет на општина
Струмица
Чл.21 од Законот на буџетите
(“Сл.весник на РМ“ бр.61/04);
чл.27 ст.1 и 2 од Законот за
финансирање на ЕЛС (“Сл.
весник на РМ” бр.61/04)
Градоначалникот,
Секторот
за
финансиски
прашања

Сектор
прашања

за

Градоначалник

финансиски

Стр. 4

25/10/
2018

30/10/
2018

15/11/
2018
Ноември
2018

Ноември
2018

Декември
2018
Декември
2018
Декември
2018

Службен гласник на општина Струмица
Проценката на трошоците и изготвените
програмски активности за наредната буџетска
година се враќаат во Секторот за финансиски
прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници
1. Се собираат буџетските барања од
граѓаните на собири на МЗ и други
организирани форми на консултации со
сите
учесници
во
буџетскиот
процес(НВО,спорт, култура и др.)
2. Барањата се анализират усогла-суваат
в. Се изготвува билансот на приходи
г. Се изготвува билансот на расходи
Советот го одобрува предлогот на планот на
програмите за развој и тој станува составен
дел на Предлог-буџетот
Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот
подготвен од Секторот за финансиски прашања
а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината
б. Се одобрува содржината на Предлогбуџетот и се дава на достапност на
јавноста; и
в. Се одржуваат јавни расправи, јавни
тибини,анкети,предлози на граѓани и форуми
на заедници
До Советот се доставува конечен Предлогбуџет од страна на градоначалникот
Се води расправа во телата на Советот на
општината
1.Седница на Советот на општината за
донесување на Буџетот за наредната година
2.Доколку Советот не го усвои Предлогбуџетот се донесува Одлука за времено
финансирање согласно чл.28 ст.2 од
Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл.
весник на РМ”бр.61/04)

2. Буџетскиот календар влегува во
сила по објавувањето во “Службен
гласник на општина Струмица”.
Бр.08-1600/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претсeдател,
Струмица
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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:

бр. 4

13.04.2017 год.

Раководители на сектори Буџетски корисници
Сектор
прашања

за

финансиски

Совет на општина

Градоначалник

Градоначалник

Градоначалник
Комисија за буџет и финансии

Совет на општина
Струмица

Решение
за објавување на Одлуката за давање на
согласност за основање на регионална
депонија и потребната инфраструктура за
Југоисточен плански регион
Се објавува Одлука за давање на
согласност за основање на регионална
депонија и потребната инфраструктура за
Југоисточен плански регион, донесена на
седницата на Советот на Општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр. 09-2876/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................................

13.04..2018 год.
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76.
Врз основа на член 80, став 12 од
Законот
за
управување
со
отпад
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07,
102/08, 143/08, 124/10, 09/2011, 51/2011,
123/2012, 147/13, 163/13, 51/2015, 146/15,
156/15,39/16 и 63/16), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/02), 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 12.04.2018 година,
донесе:
Одлука
за давање на согласност за основање
на регионална депонија и потребната
инфраструктура за Југоисточен
плански регион

Член 1
Со цел заштита на животната
средина и здравјето на луѓето, а заради
решавање на постоечкиот проблем за
управување со отпадот на територијата на
Општина Струмица, Советот на општина
Струмица дава согласност за основање на
регионална
депонија
и
потребната
инфраструктура за Југоисточен плански
регион,
од страна на Владата на
Република Македонија согласно член 80
став 12 од Законот за управување со
отпад.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
денот на нејзиното донесување.
Бр.08-2876/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:

Службен гласник на општина Струмица

стр. 5

Решение
за објавување на Одлуката за давање
согласност за отуѓување на градежно
неизградено земјиште сопственост на
Општина Струмица за дооформување на
градежна парцела
Се објавува Одлуката за давање
согласност за отуѓување на градежно
неизградено земјиште сопственост на
Општина Струмица за дооформување на
градежна парцела, донесена на седницата
на Советот на Општина Струмица,
одржана на 12.04.2018 година.
Бр. 09-2877/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................................
77.
Врз основа на е член 12 од
Законот за градежно земјиште („Службен
весник на Република Македонија„ бр.
15/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016,
142/2016, 190/2016), член 36 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20
од Статутот на Општина Струмица бр.
4/03, 2/06, 5/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.04.2018 година,
донесе:
Одлука
за давање согласност за отуѓување на
градежно неизградено земјиште
сопственост на Општина Струмица за
дооформување на градежна парцела
Член 1
Се дава согласност за отуѓување
на
градежно
неизградено
земјиште
сопственост на Општина Струмица, кое се
наоѓа на дел ГП 41-13 на КП бр. 48 КО
2
Струмица со површина од 337м , во
сопственост на Општина Струмица.
Член 2
Градежното неизградено земјиште
од член 1 на оваа Одлука се отуѓува за
дооформување на градежна парцела ГП
41-13.
Член 3
Се одобрува на Градоначалникот
на Општина Струмица да склучи Договор
за отуѓување на градежното неизградено
земјиште од член 1, по цена утврдена од
овластен проценител.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-2877/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за отуѓување
на патничко моторно возило
Се
објавува
Одлуката
за
отуѓување на патничко моторно возило
донесена на седницата на Советот на
Општина
Струмица,
одржана
на
12.04.2018 година.
Бр. 09-2878/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
...........................................
78.
Врз основа на член 36 од Законот
за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член
20 од Статутот на Општина Струмица бр.
4/03, 2/06, 5/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 12.04.2018 година,
донесе:
Одлука
за отуѓување на патничко моторно
возило
Член 1
Се одобрува отуѓување по пат на
јавно надавање на патничко моторно
возило:
VOLKSWAGEN
VENTO
со
регистарски
број
SR-9010-AB,
идентификационен број (број на шасија)
HZPW690125, каросерија - лимузина, боја
- сребрена и година на производство 1993 година.
Средствата
добиени
од
отуѓувањето на моторното возило од
претходниот став,
може да се
инвестираат за набавка на основни
средства од ист вид.

бр. 4

13.04.2017 год.
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден по објавувањето во „Службен
гласник на Општина Струмица“.
Бр.08-2878/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претсeдател,
Струмица
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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за
определување проценувачи на пазарната
вредност на недвижниот имот како
даночна основа при утврдувањето на
даноците на имот на подрачјето на
Општина Струмица
Се објавува Одлуката за измена и
дополнување
на
Одлуката
за
определување проценувачи на пазарната
вредност на недвижниот имот како
даночна основа при утврдувањето на
даноците на имот на подрачјето на
Општина
Струмица,
донесена
на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр. 09-2879/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................................
79.
Врз основа на член 5 став 2 од
Законот за даноците на имот („Службен
весник
на
Република
Македонија“
бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12,
188/13, 154/15, 192/15 и 23/16), член 7 од
Законот за процена („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11,
185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15,
192/15 и 30/16) 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
12.04.2018 година, донесе:

13.04..2018 год.

бр. 4
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Одлука
за измена и дополнување на Одлуката
за определување проценувачи на
пазарната вредност на недвижниот
имот како даночна основа при
утврдувањето на даноците на имот на
подрачјето на Општина Струмица

проширување на плански опфат за КП бр.
163, КО Раборци, донесена на седницата
на Советот на општина Струмица,
одржана на 12.04.2018 година.

Член 1

80.
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 12.04.2018 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 163, КО
Раборци

Во Одлуката за определување
проценувачи на пазарната вредност на
недвижниот имот како даночна основа при
утврдувањето на даноците на имот на
подрачјето
на
општина
Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр 1/15) се вршат следните измени и
дополнувања:
Член 3 се менува и гласи:
„На лицата кои ја вршат процената
од членот 2 на оваа Одлука за вршењето
на дополнителни
работи
и работни
задачи, како проценувачи им се утврдува
надоместок од 300 денари од предмет,
согласно трошоците на постапката и
поднесениот квартален извештај до
Градоначалникот на општина Струмица“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2879/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 163, КО
Раборци
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за

Бр. 09-2880/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација
за проширување на
планскиот опфат за бесправниот објект,
викенд куќа, која се наоѓа на КП бр. 163,
КО Раборци, во сопственост на лицето
Костадин Костов од Струмица.
Објектот викенд куќа на КП бр. 163,
КО Раборци, според УП за с. Раборци, се
наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сосопственост на Република Македонија и
Христов Боре од Струмица.
.Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден, од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица.
Бр.08-2880/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претсeдател,
Струмица
Марjан Даскаловски с.р.
.............................................

Стр. 8

Службен гласник на општина Струмица

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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 2774/1 КО Банско
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2774/1 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.
Бр. 09-2881/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..........................................
81.
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 12.04.2018 година,
донесе:
ОДЛУКА
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 2774/1 КО Банско
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување на урбанистичко планска
документација
за
усогласување
на

бр. 4

13.04.2017 год.

намената на градежно земјиште на КП бр.
2774/1 КО Банско во сопственост на
лицето Иван Фончев.
Според УП за село Банско,
објектот на КП бр. 2774/1 КО Банско, се
наоѓа на земјиште со намена Б4-хотелски
комплекси, 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.08-2881/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација за усогласување
на намената на градежното земјиште за
КП бр. 7671 КО Струмица
Се
објавува
Одлуката
за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на градежното
земјиште за КП бр. 7671 КО Струмица,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.
Бр. 09-2882/2
Општина Струмица
Градоначалник,
13.04.2018 год.
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................
82.
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

13.04..2018 год.

бр. 4

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 12.04.2018 година,
донесе:
Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежното земјиште за КП
бр. 7671 КО Струмица
Член 1
Се
утврдува
потреба
од
донесување
на
урбанистичко-планска
документација
за усогласување на
намената на градежно земјиште за
бесправниот објект, викенд куќа и
помошен објект, кој се наоѓаат на КП бр.
7671 КО Струмица во сопственост на
лицето Иљчо Попов.
Според ДУП за блок бр.25,
објектот на КП бр. 7671 КО Струмица, се
наоѓа на земјиште со намена Д1, Д2, Д3зеленило, на земјиште сопственост на
лицето Попов Момчило Иљчо.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2882/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски
......................................
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
и 1/15), Градоначалникот на Општина
Струмица донесе:
Решение
за објавување на Одлуката за
утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација за усогласување на
намената на градежното земјиште за КП
бр. 7697 КО Струмица
Се објавува Одлуката
за
утврдување неисполнети услови
за
донесување на
урбанистичко планска
документација за
усогласување на
нмената на градежното земјиште за КП

Службен гласник на општина Струмица

стр. 9

бр. 7697 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр. 09-2883/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..................................................
83.
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 12.04.2018 година,
донесе:
Одлука
за утврдување неисполнети
услови за донесување на
урбанистичко планска документација
за усогласување на намената на
градежното земјиште за КП бр. 7697 КО
Струмица
Член 1
Се утврдува дека не се исполнети
условите за донесување на урбанистичкопланска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште за
бесправниот објект,станбена куќа, кој се
наоѓаат на КП бр. 7697 КО Струмица во
сопственост на лицето Јорук Ферхат.
Според ГУП на град Струмица,
објектот на КП бр. 7697 КО Струмица, се
наоѓа на земјиште во сопственост на
Република Македонија
со намена за
Муслимански гробишта.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.
Бр.08-2883/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претсeдател,
С т р у м и ц а Марjан Даскаловски с.р.
...............................................

Стр. 10

Службен гласник на општина Струмица

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 давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни
места согласно Годишниот план за
вработување на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2019 година
Се објавува Одлуката за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни
места
согласно Годишниот план за
вработување на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2904/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
............................
84.
Врз основа на член 37-ѕ став 3 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, 25/12, 61/15, 39/16 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 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Одлука
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување
на работни места согласно Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за 2019
година
Член 1
Се дава согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Годишниот план
за вработување на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2019 година.

бр. 4

13.04.2017 год.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2904/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2017 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2017 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.
Бр. 09-2884/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Koста Јаневски с.р.
......................................
85.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.04.2018 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на
СОУ „Јане Сандански“ Струмица за
2017 година
1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2017 година.

13.04..2018 год.

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

2. Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2884/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов “ Струмица за 2017 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов “ Струмица за 2017 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.
Бр. 09-2885/2
13.04.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Koста Јаневски с.р.

.............................................
86.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.04.2018 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД
„Димитар Влахов “ Струмица за 2017
година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУУД „Димитар
Влахов “ Струмица за 2017 година.

стр. 11

2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2885/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
........................................
Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“
бр.
4/03
и
2/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев “ Струмица за 2017 година
1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај СОУ „Никола Карев“
Струмица за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр. 09-2886/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Koста Јаневски с.р.
....................................
87.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.04.2018 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2017 година
1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на СОУ „Никола
Карев “ Струмица за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр.08-2886/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................................

Стр. 12

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4

13.04.2017 год.

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

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, донее

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2017 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2017 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“
Вељуса за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2017 година, донесен
на седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2887/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................

Бр.09-2888/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.......................................

88.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:

89.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2017 година

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2017 година

1.Се усвојува Годишната сметка
со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2017 година;

1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Кирил и
Методиј“ Дабиле за 2017 година

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

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

Бр.08-2887/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Бр.08-2888/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
..............................................

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

13.04..2018 год.

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

стр. 13

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

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 Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2017 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2017 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2017 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.
Бр.09-2889/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
90.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2017 година
1.Се усвојува
Годишната
сметка со финансов извештај на ООУ
„Никола Вапцаров“ Струмица за 2017
година
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во
„Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр.08-2889/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
................................................

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2017 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.
Бр.09-2890/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................................
91.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2017 година
1.Се усвојува
Годишната
сметка со финансов извештај на ООУ
„Видое Пидгорец“ Струмица за 2017
година
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2890/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
....................................

Стр. 14

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4

13.04.2017 год.

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

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

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2017 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2017 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2891/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................

92.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2017 година
1.Се усвојува
Годишната
сметка со финансов извештај на ООУ
„Сандо Масев“ Струмица за 2017 година
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2891/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
..............................................

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр. 09-2892/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Koста Јаневски с.р.
......................................
93.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.04.2018 година, донесе
З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2017 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.
Бр. 08-2892/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.
...............................................

13.04..2018 год.

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

стр. 15

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

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 Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2017 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2017 година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај ООУ „Маршал Тито“
Муртино за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за
2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2893/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Koста Јаневски с.р.
......................................

Бр.09-2894/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.........................................

94.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана
на 12.04.2018 година, донесе

95.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2017 година

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2017 година

2.Овој Заклучок влегува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Струмица“.

1.Се усвојува
Годишната
сметка со финансов извештај на ООУ
„Даме Груев“ Куклиш за 2017 година
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.

Бр. 08-2893/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

Бр.08-2894/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловски с.р.

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

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

1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2017 година.

Стр. 16

Службен гласник на општина Струмица

бр. 4

13.04.2017 год.

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

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 Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“
Просениково за 2017 година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“
Струмица за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“
Просениково за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2895/2
Општина Струмица
13.04.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
...........................................
96.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2017 година
1.Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2017 година
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2895/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“
Струмица за 2017 година

Бр.09-2896/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р
………………………………..
97.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2017 година
1. Се усвојува Годишната сметка
со финансов извештај на ООМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2896/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
Марјан Даскаловскис.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

13.04..2018 год.

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

стр. 17

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за 2017 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2017
година

Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица
за
2017 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.

Заклучокот
за
Се
објавува
усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2017
година
за
2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2897/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
..........................................

Бр.09-2898/2
13.04.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

........................................
98.
Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за 2017 година
1.Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за 2017 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2897/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

99.
Врз основа на член 26- а од
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14,
215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишниот извештај
за работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2017
година
1. Се усвојува Годишниот извештај
за работењето на Центарот за развој на
Југоисточниот плански регион за 2017
година
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2898/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
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
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
спроведувањето на Програмата за развој
на Југоисточниот плански регион 20152019 за 2017 година
Се
објавува
Заклучокот
за
усвојување на Годишниот извештај за
спроведувањето на Програмата за развој
на Југоисточниот плански регион 20152019 за
2017 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2899/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

100.
Врз основа на член 26- а од
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14,
215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Стру1мица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 13.04.2018 година,
донесе:
Заклучок
за усвојување на Годишниот
извештај за спроведувањето на
Програмата за развој на
Југоисточниот плански регион 20152019 за 2017 година
1.Се усвојува
Годишниот
извештај
за
спроведувањето
на
Програмата за развој на Југоисточниот
плански регион 2015-2019 за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето

бр. 4

во „Службен
Струмица”.

13.04.2017 год.
гласник на општина

Бр.08-2899/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ за 2018 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2900/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...............................................

101.
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и
35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник
на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата
одржана на 12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ за 2018 година
1.Се усвојува Годишниот план
за вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ за 2018 година

13.04..2018 год.

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2900/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………
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2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2901/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

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 давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ за 2019 година

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за
2019 година

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за
2019 година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.04.2018 година.

Бр.09-2901/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
................................
102.
Врз основа на член 20-а и 20-б од
Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и
35/18) и член 20 од Статутот на Општина
Струмица („Службен гласник на Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на Дом за деца и
млади „Благој Мучето“ за 2019 година
1. Се усвојува Годишниот план
за вработување на Дом за деца и млади
„Благој Мучето“ за 2019 година

Бр.09-2902/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.................................
103.
Врз основа на член 20-б од
Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и
35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник
на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата
одржана на 12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПЕД
„Струмица-Гас“ за 2019 година
1.Се усвојува Годишниот план
за вработување на ЈПЕД „СтрумицаГас“ за 2019 година.
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2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2902/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“ за 2019 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2903/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
104.
Врз основа на член 20-б став 1
алинеа 3 од Законот за вработените
во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14,
199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од
Статутот на Општина Струмица
(„Службен
гласник
на
Општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ за 2019
година
1.Се усвојува Годишниот план за
вработување на
ЈП „ПаркиралиштаСтрумица“.

бр. 4

13.04.2017 год.

2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2903/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I
- XII за 2017 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I
- XII за 2017 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2905/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
...................................
105.
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, 6/2012,
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 и 1/15),, Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за периодот I - XII за 2017
година
1.
Се
дава
согласност
на
Извештајот
за
работата
на
ЈПКД

13.04..2018 год.

бр. 4

Службен гласник на општина Струмица

„Комуналец“ Струмица за периодот I - XII
за 2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2905/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за усвојување на
Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2017 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за усвојување на
Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2017 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2906/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
106.
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, 6/2012, 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 и 1/15),, Советот на
општина Струмица, на седницата
одржана на 12.04.2018 година, донесе:
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Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
усвојување на Годишната сметка на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017
година
1.Се дава согласност на Одлуката
за усвојување на Годишната сметка на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
2017
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2906/1 Совет на општина Струмица
Претседател,
12.04.2018 год.
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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на бодот за исплата на плата на
вработените во ЈПКД „Комуналец“
Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на бодот за исплата на плата на
вработените
во
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.04.2018 година.
Бр.09-2907/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
107.
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, 6/2012, 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
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бр. 4

13.04.2017 год.

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
12.04.2018 година, донесе:

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 12.04.2018 година,
донесе:

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на бодот за
исплата на плата на вработените во
ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Заклучок
за давање согласност на Ценовникот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1.Се
дава
согласност
на
Одлуката за утврдување на висината на
бодот за исплата на плата на вработените
во ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 021157/2 од 27.02.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.

1.Се
дава
согласност
на
Ценовникот
за
работа
на
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица,
усвоен
од
Управниот одбор со Одлука бр.02-1284/6
од 09.03.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.

Бр.08-2907/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
………………………………

Бр.08-2908/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Ценовникот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Ценовникот за работа на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2908/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................
108.
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,
6/2012, 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

………………………………..
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 давање
согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2019 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Годишниот план за
вработување
на
ЈПКД
„Комуналец“
Струмица за 2019 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2909/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
.....................................

13.04..2018 год.
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109.
Врз основа на член 20- б став 1
алинеа 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на
Општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10 и 1/15),, Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2019 година
1.Се
дава
согласност
на
Годишниот план за вработување на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за 2019 година
бр.04-1839/1 од 30.03.2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2909/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2018-2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на
урбани
отпадни води на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2018-2020 година, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.
Бр.09-2910/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
........................................
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110.
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,
6/2012, 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,
Советот на општина
21/10 и 1/15),
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
регулиран период 2018-2020 година
1.Се дава согласност на Одлуката
за утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2018-2020 година бр.02-1899/2 од
04.04.2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2910/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе
Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за прочистување на отпадни води
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
регулиран период 2018-2020 година
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
тарифа за прочистување на отпадни води
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
регулиран период 2018-2020 година,
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донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 12.04.2018
година.
Бр.09-2911/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
......................................
111.
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, 6/2012, 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 и 1/15),, Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на тарифа за
прочистување на отпадни води на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2018-2020 година
1. Се дава согласност на
Одлуката за утврдување на тарифа за
прочистување на отпадни води на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица за регулиран
период 2018-2020 година бр.02-1899/3 од
04.04.2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен
гласник на општина
Струмица”.
Бр.08-2911/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
Струмица
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
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

бр. 4

13.04.2017 год.

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за висината на
цена за приклучок за одведување на
опадни води во населено место Добрејци
Се објавува Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за висината на
цена за приклучок за одведување на
опадни води во населено место –
Добрејци, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 12.04.2018 година.
Бр.09-2912/2
Општина Струмица
13.04.2018 год.
Градоначалник,
Струмица
Коста Јаневски с.р.
..............................
112.
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, 6/2012, 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 и 1/15), Советот на општина
Струмица, на седницата одржана на
12.04.2018 година, донесе:
Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
висината на цена за приклучок за
одведување на опадни води во
населено место Добрејци
1.Се
дава
согласност
на
Одлуката за висината на цена за
приклучок за одведување на опадни води
во населено место - Добрејци, донесена
од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица
бр.02-1899/4 од 04.04.2018
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица”.
Бр.08-2912/1 Совет на општина Струмица
12.04.2018 год.
Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

_________________________________________________
___________________________

