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Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоупр„„ава 
(„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), вршителот на должноста 
Градоначалник 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 во  ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица за 2018 година 

 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 
средства за пополнување на работни 
места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ 
Струмица за 2018 година, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.06.2017 година. 
 
Бр.09-4153/2        Вршител на должност  
28.06.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
      Костадин Костадинов с.р. 

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

  
 98. 
 

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, 25/15, 61/15 и 39/16) 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 23.06.2017 година, 
донесе 

О д л у к а 
за давање согласност за обезбедени 

финансиски средства за пополнување 
на работни места во ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица за 2018 година 
 

Член 1 
 Се дава согласност за обезбедени 
финансиски средства за пополнување на 
работни места согласно Годишниот план 
за вработување за 2018 година на ЈП 
„Паркиралишта Струмица“ Струмица број 
04-249/1 од 24.03.2017 година. 

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

 
Бр. 08-4153/1  Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

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

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

на работното време во ЈОУДГ „Детска 
Радост“ Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување на работното време во ЈОУДГ 
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„Детска Радост“ Струмица, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.06.2017 година. 
 
Бр.09-4154/2       Вршител на должност  
28.06.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
                Костадин Костадинов с.р. 

.......................................... 
 99. 

Врз основа на член 67 став 6 од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15 и 27/16) 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 23.06.2017 година, донесе 
 

О д л у к а 
за утврдување на работното време во 

ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се утврдува 
почетокот и завршетокот на работното 
време во ЈОУДГ „Детска Радост“ 
Струмица. 

 
Член 2 

 
 Почетокот на работното време е 
во 05:30 часот, а завршетокот на 
работното време е во 17:30 часот, секој 
работен ден од понеделник до петок. 
 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4154/1 Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 

со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ 

Дабиље 
 

 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици во Општинското 
основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ 
Дабиље, донесенa на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 23.06.2017 година. 
 
Бр.09-4155/2        Вршител на должност  
28.06.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а         на општина Струмица 
    Костадин Костадинов с.р. 

.......................................... 
 100. 

Врз основа на член 41 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 
и 67/17) 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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 

Општинското основно училиште „Св. 
Кирил и Методиј“ Дабиље 

 
Член 1 

 
 Се дава согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици од 
24 за учебната 2017/2018 година од I до IX 
одделение во Општинското основно 
училиште „Св. Кирил и Методиј“ Дабиље. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“, a ќе се 
применува по добивањето на позитивно 
мислење од Министерството за 
образование и наука. 
 
Бр. 08-4155/1  Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а       Јосиф Христов с.р. 

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

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

на Општински совет за превенција на 
детско престапништво на Општина 

Струмица 
 

 Се објавува Одлуката за 
формирање на Општински совет за 
превенција на детско престапништво на 
Општина Струмица, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.06.2017 година. 
 
 
Бр.09-4156/2       Вршител на должност  
28.06.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
              Костадин Костадинов с.р. 

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

 101. 
 

Врз основа на член 158 од Законот 
за правда за децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 148/13) 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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
О д  л  у  к  а 

за формирање на Општински совет за 
превенција на детско престапништво на 

Општина Струмица 
 

Член 1 
 

Се формира Општински совет за 
превенција на детско престапништво на 
Општина Струмица, за следење на 
состојбите, покренување иницијативи за 
нивното подобрување и развивање на 
програми за вклучување на локалната 
заедница во превенција на детското 
престапништво и третманот на деца 
сторители на дејствија што со закон се 
предвидени како кривични дела и 
прекршоци. 

 

Член 2 
 

Општинскиот совет за превенција 
на детско престапништво на Општина 
Струмица го сочинуваат 15 членови. 

Членови на општинскиoт совет се 
претставници од: 
- Подрачната единица на 

Министерството за внатрешни работи 
- 1 претставник,  

- Подрачната единица на 
Министерството за труд и социјална 
политика - 1 претставник, 

- Регионалниот центар за социјална 
работа - 1 претставник, 

- Советот на родители за основните 
училишта - 1 претставник,  

- Советот на родители за средните 
училишта - 1 претставник, 

- Унијата на средношколци - 1 
претставник,  

- Адвокатската комора на Република 
Македонија - 1 претставник, 

- Здруженија - 1 претставник, 
- Фондации  - 1 претставник, 
- Јавниот обвинител кој работи во 

областа на детската деликвенција - 1 
претставник, 

- Судија за деца од судовите од општа 
надлежност или судија кој ќе го 
определи претседателот на судот  - 1 
претставник, 

- Советот на општина Струмица  - 3 
претставници, и 

- Општинската администрација  - 1 
претставник. 

Членовите се именуваат за време 
од пет години, со право на повторен 
избор. 

Член 3 
 

Со Општински совет за превенција 
на детско престапништво на Општина 
Струмица претседава претседател избран 
од редовите на членовите, со мандат од 
две години, со право на повторен избор. 
 

Член 4 
 

Општински совет за превенција на 
детско престапништво на Општина 
Струмица донесува: 
 - годишна програма за својата 
работа што ја усвојува Советот на 
општина Струмица, и 
 - деловник за својата работа. 

За својата работа Општински 
совет за превенција на детско 
престапништво на Општина Струмица 
најмалку еднаш годишно го известува 
Советот на општина Струмица и 
Државниот совет за превенција на детско 
престапништво. 
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Член 5 

 
 Се задолжува администрацијата 
на Општина Струмица да ги извести 
институциите од член 2 на оваа Одлука за 
да достават свои претставници за членови 
до Советот на општина Струмица. 

 
Член 6 

 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
Бр.08-4156/1  Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 
на плански опфат за КП бр. 1182/1 и мал 

дел од КП бр. 1190/2 КО Градско 
Балдовци 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
1182/1 и мал дел од КП бр. 1190/2 КО 
Градско Балдовци, донесенa на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 23.06.2017 година. 
 
 
Бр.09-4157/2        Вршител на должност  
28.06.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 
  Костадин Костадинов  с.р. 

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

 102. 
 

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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 1182/1 и мал 

дел од КП бр. 1190/2 КО Градско 
Балдовци 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на  КП бр. 1182/1 и мал дел од КП 
бр. 1190/2  КО Градско Балдовци, во 
сопственост на Ленче Андонова. 
  Објектот на КП бр. 1182/1 и мал 
дел од КП бр. 1190/2  КО Градско 
Балдовци, согласно УПС на село Градско 
Балдовци, се наоѓа надвор од планскиот 
опфат, на земјиште сопственост на Ленче 
Андонова. 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-4157/1  Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

…….............……………… 
 
 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник на општина Струмица, 
донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко - 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 7744 КО 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко - планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
7744 КО Струмица, донесенa на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 23.06.2017 година. 
 
 
Бр.09-4158/2       Вршител на должност  
28.06.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
     Костадин Костадинов с.р. 

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

 103. 
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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко - планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 7744 КО 

Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко - планска 
документација за проширување на 
плански опфат и вклопување на 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на  КП бр. 7744 КО Струмица, во 
сопственост на Благој Бандулов. 
 
  Објектот на КП бр. 7744 КО 
Струмица, согласно ГУП на град 
Струмица, се наоѓа надвор од планскиот 
опфат, на земјиште сопственост на 
Република Македонија - корисник ЈПКД 
„Комуналец“. 

  
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4158/1 Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 

……………………………….. 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), вршителот на должноста 
Градоначалник 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 во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица 
за 2017 година 

 
 
 Се објавува Одлуката за давање 
согласност за обезбедени финансиски 
средства за пополнување на работни 
места во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица 
за 2017 година, донесенa на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 23.06.2017 година. 
 
 
Бр.09-4159/2       Вршител на должност  
28.06.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а         на општина Струмица 
     Костадин Костадинов с.р. 
 

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

 104. 
 

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, 25/15, 61/15 и 39/16) 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 23.06.2017 година, 
донесе 
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О д л у к а 
за давање согласност за обезбедени 

финансиски средства за пополнување 
на работни места во ЈПЕД „Струмица - 

Гас“ Струмица за 2017 година 
 

Член 1 
 

 Се дава согласност за обезбедени 
финансиски средства за пополнување на 
работни места согласно Годишниот план 
за вработување за 2017 година на ЈПЕД 
„Струмица - Гас“ Струмица број 01-434/1 
од 30.12.2016 година. 
 

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

 
 

Бр. 08-4159/1  Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.      Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Струмица за 2017 година 
 
 

 
 Се објавува Програмата за 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2017 година, 
донесенa на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 23.06.2017 
година. 
 
Бр.09-4160/2       Вршител на должност  
28.06.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
     Костадин Костадинов с.р. 
 

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

 105. 
Врз основа на член 20 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен  весник  на  Република 
Македонија“  бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16) 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 
23.06.2017 година, донесе 

 
П р о г р а м а 

за дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Струмица за 
2017 година 

 
 
 

1. Во Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Струмица за 2017 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 21/16), се врши следнoто 
дополнување: 

 
 
 

Во глава 
 

 II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден 
број 35 се додава:  

 
Р.б. Објект Износ денари 

36 Измена и дополнување на Детален урбанистички план за 
Блок 8 (КП бр. 108/2 КО Струмица) Самофинансирање 

 
Во глава 
 

 V. Детални урбанистички планови за една парцела, во табелата по реден број 15 се 
додава:  

 
Р.б. Објект Износ денари 

16 КП бр. 7317/3 КО Струмица Самофинансирање 
17 КП бр. 7317/4 КО Струмица Самофинансирање 
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2. Оваа Програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр. 08-4160/1 Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.     Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

разрешување и избор на член во 
Комисијата за мандатни прашања, избори 

и именувања 
 

 Се објавува Решението за 
разрешување и избор на член во 
Комисијата за мандатни прашања, избори 
и именувања, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 23.06.2017 година. 
 
Бр.09-4161/2    Вршител на должност  
28.06.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а       на општина Струмица 

   Костадин Костадинов  с.р. 
...................................... 

 
106. 
 
Врз основа на член 20 став 1 точка 

39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 
1 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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и избор на член во 
Комисијата за мандатни прашања, 

избори и именувања 
 
 

1. Од функцијата член во Комисијата 
за мандатни прашања, избори и 

именувања, се разрешува 
Костадин Костадинов. 
 

2. За член во Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именувања, се 
избира членот на Советот: 

 
- Фатмаѓул Хаџи 
 

3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 
 

 
 
Бр. 08-4161/1  Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

констатирање престанок на мандат на 
член на Советот на општина Струмица 

 
 Се објавува Решението за 
констатирање престанок на мандат на 
член на Советот на општина Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 23.06.2017 
година. 
 
 
Бр.09-4162/2         Вршител на должност  
28.06.2017 год.          ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а         на општина Струмица 
     Костадин Костадинов  с.р. 

................................. 
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107. 
 
 Врз основа на член 46 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 23.06.2017 година, 
донесе 
 

Р е ш е н и е 
за констатирање престанок на мандат 

на член на Советот на општина 
Струмица 

 
1. Се констатира престанок на 

мандатот на членот на Советот на 
општина Струмица - Никола Пандев, 
сметано од 23.06.2017 година. 

 
 2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4162/1 Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 

………………………………………. 
 

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

пресметување на платите на вработените 
во ЈП „Паркиралишта Струмица“ за 2017 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените 
во ЈП „Паркиралишта Струмица“ за 2017 
година, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
23.06.2017 година. 
 
Бр.09-4163/2      Вршител на должност  
28.06.2017 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
                   Костадин Костадинов 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, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на висината на вредноста 
на бодот за пресметување на платите 
на вработените во ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ за 2017 година 
 

1. Се дава согласност на Одлуката за 
утврдување на висината на вредноста 
на бодот за пресметување на платите 
на вработените во ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ за 2017 година, бр. 02-446/6 
од 15.06.2017 година, донесена од 
Управниот одбор на ова претпријатие. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-4163/1  Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а     Јосиф Христов с.р. 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за дополнување 
на Одлуката за утврдување на висината 

на цените за услугата паркирање во 
подземниот паркинг на Плоштад „Гоце 

Делчев“ 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Одлуката за дополнување 
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на Одлуката за утврдување на висината 
на цените за услугата паркирање во 
подземниот паркинг на Плоштад „Гоце 
Делчев“, донесен на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
23.06.2017 година. 
 
Бр.09-4164/2       Вршител на должност  
28.06.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
     Костадин Костадинов с.р. 

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

 
 
 
 
109. 
 
Врз основа на член 11 од Законот 

за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Одлуката за 
дополнување на Одлуката за 

утврдување на висината на цените за 
услугата паркирање во подземниот 
паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ 

 
 

 1.Се дава согласност на Одлуката 
за дополнување на Одлуката за 
утврдување на висината на цените за 
услугата паркирање во подземниот 
паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“, бр. 02-
446/4 од 15.06.2017 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта 
Струмица“ Струмица. 

 
 

 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-4164/1 Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Јосиф Христов с.р. 
 

………………………………. 
 

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

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 

ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 31.03.2017 година 

 
 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работата на 
ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 
периодот од 01.01. до 31.03.2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 23.06.2017 
година. 
 
Бр.09-4165/2    Вршител на должност  
28.06.2017 год.       ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а      на општина Струмица 
         Костадин Костадинов  с.р. 
 

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

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, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
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 23.06.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта 

Струмица“ Струмица за периодот од 
01.01. до 31.03.2017 година 

 
 

1. Се дава согласност на Извештајот за 
работата на ЈП „Паркиралишта - 
Струмица“ Струмица за периодот 
01.01. до 31.03.2017 година, усвоен од 
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Управниот одбор со Одлука бр. 02-
401/2 од 01.06.2017 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-4165/1 Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а    Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување на улици во 
град Струмица, како и локалните патишта 

во Општина Струмица за 2016/2017 година 
во зимски услови 

 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување на улици во 
град Струмица, како и локалните патишта 
во Општина Струмица за 2016/2017 година 
во зимски услови, донесен на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 23.06.2017 година. 
 
 
Бр.09-4166/2         Вршител на должност  
28.06.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а     на општина Струмица 
          Костадин Костадинов с.р. 

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

 111. 
Врз основа на член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 26.04.2016 година, 
донесе 

 
 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за 

одржување на улици во град Струмица, 
како и локалните патишта во Општина 

Струмица за 2016/2017 година во 
зимски услови 

 
 1. Се усвојува Извештајот за 
реализација на Програмата за одржување 
на улици во град Струмица, како и 
локалните патишта во Општина Струмица 
за 2016/2017 година во зимски услови. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
Бр.08-4166/1 Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.       Претседател, 
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 

………………………………......... 
 

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

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

согласност на Годишната сметка на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2016 година 

 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Годишната сметка на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица за 2016 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 23.06.2017 
година. 
 
Бр.09-4167/2       Вршител на должност  
28.06.2017 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 
С т р у м и ц а        на општина Струмица 
           Костадин Костадинов 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, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
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“ 
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бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 23.06.2017 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

за 2016 година 
 

1. Се дава согласност на Годишната 
сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 
за 2016 година, усвоена од Управниот 
одбор со Одлука бр. 05-1315/4 од 
13.03.2017 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина 
Струмица“. 

 
Бр.08-4167/1   Совет на општина Струмица 
23.06.2017 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

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

 113. 
 

Врз основа на член 19 став 2 точка 
7  од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ бр.38/96, 09/97, 
06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14,138/14 и 25/15) и член 
25 од Статутот на ЈП „Паркиралишта - 
Струмица“ Струмица, а во врска со 
Одлуката за утврдување на висината на 
цените за услугата паркирање во 
подземниот паркинг на плоштад ,,Гоце 
Делчев“, Управниот одбор на ЈП 
„Паркиралишта-Струмица“  Струмица на 
седница одржана на ден 15.06.2017 
година донесе: 

 
О д л у к а 

за дополнување на Одлуката за 
утврдување на висината на цените за 
услугата паркирање во подземниот 
паркинг на Плоштад ,,Гоце Делчев” 

Струмица  
 

Член 1 
 

     Со оваа Одлука се врши дополнување  
на  Одлуката за утврдување на висината 
на цените за услугата паркирање во 
подземниот паркинг на Плоштад ,,Гоце 
Делчев” во Струмица со бр.02-355/3 од 
05.06.2015 година, во член 1 став (1) по 
алинеја (5): 
„Годишна претплата ....13.500,оо денари“, 
се додава  две нови алинеји (6) и (7), кои 
гласат: 

       „- Месечна резервација.....3.000,оо ден. и 
- - Годишна резервација.......30.000,оо ден.” 

 
Член 2 

 
    Оваа Одлука да се достави до Советот 
на Општина Струмица за давање 
согласност. 

 
Член 3 

 
    Оваа Одлука влегува во сила по 
добивањето согласност од страна на 
Советот на Општина Струмица. 
 
 
 
Бр. 02-446/4            Претседател 
15.06.2017г.      на Управниот одбор на 
                      ЈП „Паркиралишта-Струмица“ 
                             Ѓорѓи Стојков с.р. 

 
 

_____________________________________________________ 
 

_______________________________ 
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