
                
 
 

                         на Општина Струмица  
Број  1 Четврток, 22 јануари  2016 год. 

www.strumica.gov.mk         
 

 
 
 

 
    
 

      С о д р ж и н а 
 

 
Совет на општина Струмица: 
 

    

Рег.  
бр. 

 
 

Стр. Рег.  
бр. 

 
 

Стр. 

1. Предлог – План за запишување на 
ученици во I година во Средните 
општински училишта во Општина 
Струмица во учебната 2016/2017 година  

 
 
 
1 

4. Одлука за изработка и имплементација 
на проект „Штедиме енергија градиме 
иднина“ преку програмата за 
прекугранична соработка ………………… 

 
 
 
6 

 
2. 

 
Одлука за долгорочно задолжување 
на општина Струмица …………………….. 
 

 
 
5 

5. Решение за именување на претставник 
на Општина Струмица во Управниот 
одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица 

 
 
7 

 
3. 

 
Одлука за отстапување на моторно 
возило (трактор) на ЈПКД „Комуналец“ 
Струмица ……………………………...…… 

 
 
 
6 

6. Заклучок за усвојување на Извештајот 
за извршените работни задачи на 
Територијалната професионална 
противпожарна единица – Струмица за 
2015 година ……………………………....... 

 
 
 
 
8 

 
______________________________________ 

 
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 Предлог - Планот за 

запишување на ученици во прва година 
во Средните општински училишта во 

Општина Струмица во учебната 2016 / 
2017 година 

 
Се објавува Предлог - Планот за 

запишување на ученици во прва година 

во Средните општински училишта во 
Општина Струмица во учебната 2016 / 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 22.01.2016 година. 
 
  Бр.09-463/2        Општина Струмица 
  22.01.2016 год.     Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев  с.р. 

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

1. 
Врз основа на член 42 од Законот 

за средното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/2007, 81/08, 92/08, 33/2010, 
116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 
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100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15 и 145/15) 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 
22.01.2016 година, донесе 

 
 

П р е д л о г  – П л а н 
за запишување на ученици во прва година во Средните 

општински училишта во Општина Струмица 
во учебната 2016 / 2017 година 

Училишта: 
1. Средно општинско училиште „ Јане Сандански “ Струмица 

 Во прва година имаа можност да се запишат вкупно 408 ученика распоредени во 12 
паралелки на македонски наставен јазик , од кои во : 
        Гимназиско образование 
  238 ученика распоредени во 7 паралелки,на македонски наставен јазик и во 

Стручно образование 
170 ученика распоредени во 5 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на 

Економско-правна и трговска струка за профилот економски техничар во 3 паралелки, за 
банкарски техничар во 1 паралелка и нова предлог струка Угостителско туристичка за нов 
профил Хотелско-туристички техничар во 1 паралелка:  
 

Општина/Град Струмица     

Средно училиште 
СОУ„Јане 

Сандански“ 
Струмица     

Вид на образование 

Предлог за учебната 2016/17 година 

Вкупно 
паралелки 

Вкупно 
ученици 

Паралелки на 
мак.наст.јазик 

Ученици на 
мак.наст.јазик 

1 2 3 4 5 6 

а) Гимназиско образование - вкупно 7 238 7 238 

б) Стручно образование(во 
четиригодишно траење ) вкупно : 5 170 5 170 

струка образовен 
профил     

Економска правна 
и трговска 

Економски 
техничар 3 102 3 102 

Економско правна 
и трговска 

Банкарски 
техничар 1 34 1 34 

Угостителско-
туристичка 

Хотелско-
угостителски 
техничар 

1 34 1 34 

в) Стручно образование (во 
тригодишно образование) вкупно :     

струка  образовен 
профил     

г) Стручно образование( во 
реформирано тригодишно траење) 
вкупно :     

струка образовен 
профил     

ВКУПНО а) +б) + в)+ г ) 12 408 12 408 
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2.Средно општинско училиште „Никола Карев “ Струмица 
 

Во прва година ќе можат да се запишат вкупно 534 ученика распоредени во 16 
паралелки на македонски наставен јазик и тоа во следните струки и профили на 
стручно образование и спортска гимназија : 
 
Општина/Град:         Струмица     

Средно училиште:    СОУ „Никола Карев“ Струмица    

Вид на образование 

Предлог за учебната 2016/17 година 
Вкупно 
паралелк
и  

Вкупно 
ученици  

Паралелк
и на мак. 
Наст.јазик 

Ученици на 
мак. наст. 
јазик 

1 2 3 4 5 6 

а) Спортска гимназија- академски паралелки – вкупно: 1 34 1 34 

б) Стручно образование (во четиригодишно траење ) 
вкупно : 10 340 10   340 

струка образовен профил     

Машинска 

Техничар за компјутерско 
управување 1 34 1 34 

Автотехничар-
мехатроничар 1 34 1 34 

Текстилна-
кожарска Конфекциски техничар 1 34 1 34 

Електротехничка 

Електротехничар-
енергетичар 1 34 1 34 

Електротехничар за 
компјутерска техника и 
автоматика 

1 34 1 34 

Сообраќајна 

Техничар за патен 
сообраќај 1 34 1 34 

Техничар за транспорт и 
шпедиција 1 34 1 34 

Шумарско-
дрвопреработувач
ка 

Техничар за мебел и 
ентериер 1 34 1 34 

Градежно 
геодетска Градежен техничар 1 34 1 34 

Применета 
ликовна уметност 

Техничар за дизајн на 
облека 1 34 1 34 

в) Стручно образование (во тригодишно образование) 
вкупно : 2 58 2 58 

струка  образовен профил     

Машинска Машинист за 
термопостројки/Бравар 1 34 1 34 

Електротехничка Електромеханичар ГТЗ 1 24 1 24 

г) Стручно образование( во реформирано тригодишно 
траење) вкупно : 3 102 3 102 

струка образовен профил     
Машинска Автомеханичар 1 34 1 34 

Текстилно 
кожарска Конфекционер 1 34 1 34 

Електротехничка Електроинсталатер и 
монтер 1 34 1 34 

ВКУПНО:   а) +б) + в)+ г ) 16 534 16 534 
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   3.  Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица 
 
     Во прва година ќе можат да се запишат 340 ученика распоредени во 10 паралелки 
на македонски наставен јазик и тоа на следните струки и профили : 
 

Општина/Град Струмица     

 Средно училиште СОУ„Димитар Влахов“Струмица   

      

Вид на образование 

Предлог за учебната 2016/17 година 

Вкупно 
паралелки  

Вкупно 
ученици  

Паралелк
и на мак. 
наст, 
јазик 

Ученици на 
мак. наст. 
јазик 

1 2 3 4 5 6 

а) Гимназиско образование - вкупно     

б) Стручно образование(во четиригодишно 
траење ) вкупно : 9 306 9 306 

струка образовен профил     

Земјоделско 
ветеринарна 
струка 
 

Техничар за 
фармерско 
производство 

2 68 2 68 

Техничар за 
хортикултура 1 34 1 34 

Техничар за 
агроменаџмент 1 34 1 34 

Хемиско-
технолошка 

Прехрамбен 
техничар 2 68 2 68 

Здравствена 
струка 

Фармацевтско-
лабораториски 
техничар 

1 34 1 34 

Медицинска сестра 1 34 1 34 

 
Физиотерапевтски 
техничар 1 34 1 34 

в) Стручно образование (во тригодишно 
образование) вкупно : 1 34 1 34 

         Струка:    образовен профил:     

Хемиско-
технолошка 

Преработувач на 
жито, брашно и 
шекер 

1 34 1 34 

г) Стручно образование (во реформирано 
тригодишно траење) вкупно :     

струка образовен профил     

      
ВКУПНО:  а) +б) + в)+ г ) 10 340 10 340 

 
Овoj Предлог - План влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр. 08-463/1     Совет на општина Струмица 
 22.01.2016 год.                  Претседател, 
 С т р у м и ц а           Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

задолжување на Општина Струмица 
 
Се објавува Одлуката за долгорочно 
задолжување на општина Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 22.01.2016 
година. 
 
  Бр.09-464/2      Општина Струмица 
  22.01.2016 год.    Градоначалник, 
  С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

............................ 
 2. 

Врз основа на член 18 и 20 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република  Македонија“  бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република  Македонија“  бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 
4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот 
на општина Струмица, на седницата 
одржана на 22.01.2016 година, донесе 

 
 

О  д  л  у  к  а 
за долгорочно задолжување на општина 

Струмица 
 
I. Општи одредби 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука Општина Струмица 
се задолжува долгорочно домашно 
задолжување кое ќе се оствари преку 
потпишување на Договор за заем со деловна 
банка согласно распишан оглас, а со цел за 
финансирање на капитален инвестиционен 
проект во областа на енергетиката. 
 

Член 2 
 

 Потребата од долгорочното 
задолжување на Општината е вршење на 
дејност од јавен интерес, кој е  утврден по 
спроведена јавна расправа.  

 
 
 
II. Вид и цел на задолжувањето 
 

Член 3 
 Видот и целта на задолжувањето е 
заем за реализација на општински проект за 
дејности во областа на енергетиката 
(пренос, управување, дистрибуција со 
природен гас) капитален објект, кој е  
утврден по спроведената јавна расправа. 
 
III. Максимален износ и начин на 
задолжување 

Член 4 
 Задолжувањето ќе биде кај деловна 
банка согласно понудените услови. 
 

Член 5 
 Висината на задолжувањето, 
односно максималниот износ на главницата  
изнесува 43.000.000,00 денари. 
 Висината на каматната стапка ќе 
биде согласно понудените услови на 
огласот. 
 
IV. Начин на отплата 
 

Член 6 
 

 Општината се обврзува дека во рок 
10 работни дена по секоја исплатa во врска 
со долгот, да го известува Министерството 
за финансии. 
 За долгорочното задолжување 
Општината ќе изготви План за финансискиот 
капацитет и начинот на отплаќање, како и 
амортизационен план. 
 
V. С о г л а с н о с т 

Член 7 
 Општината е должна да потпише 
Договор за заем и истиот да го достави во 
рок од 10 работни дена до Министерството 
за финансии. 

Член 8 
 За долгорочно задолжување на 
Општината потребна е претходна согласност 
од Владата на Република Македонија. 
 

Член 9 
 По добивањето на писмената 
согласност од Владата на Република 
Македонија, општината може да започне 
процедура за задолжување, во исти услови и 
рамки под кои е одобрено и барањето на 
Општината за долгорочно задолжување. 
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VI. Завршни одредби 
 

Член 10 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Струмица“, а ќе се 
применува по добивањето на писмената 
согласност од Владата на Република 
Македонија. 
  
 
Бр. 08-464/1  Совет на општина Струмица 
22.01.2016 год.              Претседател, 
С т р у м и ц а         Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

на моторно возило (трактор) на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица 

 
Се објавува Одлуката за отстапување на 
моторно возило (трактор) на ЈПКД 
„Комуналец“ Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.01.2016 година. 
 
  Бр.09-465/2        Општина Струмица 
  22.01.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 
 

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

 3. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 22.01.2016 година, донесе 

 
О д л у к а 

за отстапување на моторно возило 
(трактор) на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 

 
Член 1 

 Моторното возило - трактор: JINMA, 
Тип: 354D, Број на шасија: 11121800141, Тип 
на моторот: Дизел и Број на моторот: 
10I0517343, сопственост на Општина 
Струмица, без надомест се отстапува во 
трајна сопственост на Јавното претпријатие 

за комунални дејности „Комуналец“ 
Струмица. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-465/1 Совет на општина Струмица 
22.01.2016 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а      Јосиф Христов с.р. 

……………………… 
 
 

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

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

имплементација на проект „Штедиме 
енергија градиме иднина“ преку програмата 

за прекугранична соработка 
 

Се објавува Одлуката за изработка и 
имплементација на проект Штедиме енергија 
градиме иднина“ преку програмата за 
прекугранична соработка, донесена на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.01.2016 година. 
 
 Бр.09-466/2         Општина Струмица 
 22.01.2016 год.          Градоначалник, 
 С т р у м и ц а           Зоран Заев с.р. 

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

 4. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 22.01.2016 година, донесе 

О  д  л  у  к  а 
за изработка и имплементација на проект 

„Штедиме енергија градиме иднина“ 
преку програмата за прекугранична 

соработка 
 

Член 1 
Се прифаќа изработка и 

имплементација на проект „Штедиме 



22.01.2016 год.             бр. 1              Службен гласник на општина Струмица            стр.            
 

7 

енергија градиме иднина“ преку програмата 
за прекугранична соработка со кој СОУУД 
„Димитар Влахов“Струмица ќе аплицира за 
добивање средства, во рамките на првиот 
Повик за проектни предлози, од Интеррег-
ИПА Програмата за прекугранична 
соработка помеѓу Република Македонија и 
Република Бугарија 2014-2020, CCI: 
2014TC16I5CB006-2015-1. 

Член 2 
Носител на проектот е СОУУД 

„Димитар Влахов“ Струмица Република 
Македонија, а партнер во имплементацијата 
на проектот е Професионална гимназија по 
туризам „Никола Вапцаров“ Република 
Бугарија. 

 
Член 3 

 
Со овој Проект ќе се аплицира во 

Приоритетна оска 1 - Животна средина, 
Специфична цел 1.1 - Заштита на животната 
средина и одржливо користење на 
заедничките природни ресурси во 
прекуграничниот регион.  

 
Член 4 

 Се задолжува СОУУД „Димитар 
Влахов“ Струмица да го изготви и аплицира 
проектот и да ги превзеде сите неопходни 
активности во согласност со Насоките за 
аплицирање.  

 
Член 5 

Целиот имот на кој ќе се извршат 
инвестиции и сите средства кои ќе се 
набават во рамките на гореспоменатиот 
проект ќе се користат за остварување на 
целите на проектот, во период од 5 години 
после неговото завршување.  

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во ”Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
Бр. 08-466/1 Совет на општина Струмица 
22.01.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р. 
 

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

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

на претставник на Општина Струмица во 
Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 

Струмица 
 

Се објавува Решението за именување на 
претставник на Општина Струмица во 
Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 
Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
22.01.2016 година. 
 
 
   Бр.09-467/2               Општина Струмица 
  22.01.2016 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р. 

 
 
 

` 5. 
Врз основа на член 100 и 101 од 

Законот за здравствената заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 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 22.01.2016 година, донесе 
 
 
 

Р е ш е н и е 
за именување на претставник на Општина 

Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ 
„Здравствен дом“ Струмица 

 
 
  1. За претставник на Општина 
Струмица во Управниот одбор на Јавната 
здравствена установа „Здравствен дом“ 
Струмица, се именува 
 - Јане Араников – специјалист 
анестезиолог 
  2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
 
 
 Бр. 08-467/1  Совет на општина Струмица 
 22.01.2016 год.   Претседател, 
    С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р. 
 

………………………… 
 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
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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 Извештајот за извршените работни 
задачи на Територијалната професионална 
противпожарна единица – Струмица за 2015 

година 
 
 

 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за извршените 
работни задачи на Територијалната 
професионална противпожарна единица – 
Струмица за 2015 година, донесен на 
седницата на Советот на општина Струмица, 
одржана на 22.01.2016 година. 
 
 
  Бр. 09-468/2            Општина Струмица 
  22.01.2016 год.         Градоначалник, 
  С т р у м и ц а          Зоран Заев с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 22.01.2016 година, донесе 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Извештајот за 
извршените работни задачи на 

Територијалната професионална 
противпожарна единица - Струмица за 

2015 година 
 
 
 1. Се усвојува Извештајот за 
извршените работни задачи на 
Територијалната професионална 
противпожарна единица – Струмица за 2015 
година. 
 
 2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица”. 
 
Бр. 08-468/1       Совет на општина Струмица 
22.01.2016 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а           Јосиф Христов с.р. 

 
 

_________________________________________ 
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