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Врз основа на член 50 став 1 точка 

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

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на општина 

Струмица 
 

 

             Се објавува Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.05.2019 година. 
 
Бр.09-3977/2             Општина Струмица 
30.05.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 272. 
 

 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 137 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе: 
 

О д л у к а 
за измена и дополнување на Статутот 

на општина Струмица 

 
Член 1 

 
 Во Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10, 1/15 и 
8/18)  се вршат следните измени и 
дополнувања:  
 
 Во член 2  став 1 се менува и 
гласи: 
 

„Граѓаните на Република Северна 
Македонија кои имаат постојано место на 
живеење на подрачјето на општината, се 
жители на Општина Струмица.“ 

  
 
 

Член 2 
 

 Член 8 став 1 се менува и гласи: 
 
 „Општината има печат со 
тркалезна форма со пречник од 32 мм или 
40 мм, во чија средина се наоѓа грбот на 
општината и на чии рабови е испишано 
„Република Северна Македонија – 
Општина Струмица“  
 

Член 3 
 

 Член 19 став 2 се менува и гласи: 
 
 „Јас, (име и презиме) свечено 
изјавувам дека правата и должностите на 
член на Советот ќе ги вршам совесно и 
дека при нивнот вршење ќе ги почитувам 
Уставот, законите, прописите на Советот и 
дека ќе го штитам уставниот поредок на 
Република Северна Македонија“.  
 

Член 4 
 

 Член 59 став 4 се менува и гласи: 
 
 „Ако Советот на општината го 
потврди прописот или не расправа во 
рокот од став 3 од овој член, 
Градоначалникот е должен во рок од 7 
дена од денот на потврдувањето да го 
објави прописот и истовремено да 
поднесе иницијатива за поведување на 
постапка за оценување на уставност и 
законитост на оспорениот пропис пред 
Уставниот суд на Република Северна 
Македонија“.  
 

Член 5 
 

 Член 132 се менува и гласи: 
 
 „Иницијатива за оцена на 
уставноста на законите и уставноста и 
законитоста на општите акти на 
министерствата и други органи на 
државната управа со кои се нарушува 
уставната положба и правата на 
општината утврдени со Уставот и 
законите, може да поднесат Советот на 
општината, односно Градоначалникот до 
Уставниот суд на Република Северна 
Македонија“. 
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Член 6 
 

 Член 133 се менува и гласи: 
  
 „Градоначалникот има право да 
бара судска заштита пред надлежните 
судови кога на општината и се попречува 
вршење на дадените надлежности со 
Уставот и закон, со акти и активности на 
органите на државната управа и на 
Владата на Република Северна 
Македонија“. 

 

Член 7 

 

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

 

Бр.08-3977/1  Совет на општина Струмица 

30.05.2019 год.           Претседател,  
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за усвојување 
на Стратегијата за енергетска ефикасност 
на Општина Струмица  (2019-2023 год.) 

 

 Се објавува Одлуката за 
усвојување на Стратегијата за енергетска  
ефикасност на Општина Струмица  (2019-
2023 год.), донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.05.2019 година. 
 
 

Бр.09-3978/2         Општина Струмица 
30.05.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

  
273. 

 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за усвојување на Стратегијата за 

енергетска  ефикасност на Општина 
Струмица  (2019-2023 год.) 

 

Член 1 
 

 Се усвојува Стратегијата за 
енергетска ефикасност  на Општина 
Струмица  за период 2019 – 2023 година. 
 

Член 2 
 

 Стратегијата за енергетска 
ефикасност на Општина Струмица  за 
период 2019 – 2023 година, бр. 09-3742/1 
од 22.05.2019 година  е составен дел на 
оваа Одлука. 

 
Член 3 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-3978/1 Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
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Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за усвојување 

на Стратегијата за женско 
претприемништво на Општина Струмица  

со Акциски план (2019-2024) 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
усвојување на Стратегијата за женско 
претприемништво на Општина Струмица  
со Акциски план (2019-2024), донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 
 
 
Бр.09-3979/2         Општина Струмица 
30.05.2019 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 274. 

 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Mакедонија” бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе 
 

О д л у к а 
за усвојување на Стратегијата за 

женско претприемништво на Општина 
Струмица  со Акциски план (2019-2024) 

 

Член 1 
 Се усвојува Стратегијата за 
женско претприемништво на Општина 
Струмица  со Акциски план  за период 
2019 – 2024 година. 
 

Член 2 
 

 Стратегијата за женско 
претприемништво  на Општина Струмица 
со акциски план  за период 2019 – 2024 
година, бр. 09-3743/1 од 22.05.2019 
година,  е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-3979/1 Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

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

обезбедување средства за одржување на 
Агрометеоролошки станици во рамки на 
проектот „Агрометеоролошки станици за 

заштита на земјоделските култури и 
животната средина“ 

 

 Се објавува Одлуката за 
обезбедување средства за одржување на 
Агрометеоролошки станици во рамки на 
проектот „Агрометеоролошки станици за 
заштита на земјоделските култури и 
животната средина“, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 
 

Бр.09-3980/2          Општина Струмица 
30.05.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

275. 

 Врз основа на член 22 став 1 точка 
2 и член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02),  член 27 
став 1 алинеја 2 од Законот за 
рамномерен регионален развој „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18) и  
член 20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе 
 

О д л у к а  
за обезбедување средства за 

одржување на Агрометеоролошки 
станици во рамки на проектот 

„Агрометеоролошки станици за 
заштита на земјоделските култури и 

животната средина“ 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се прифаќаат 
обврските за имплементирање на 
проектот „Агрометеоролошки станици за 
заштита на земјоделските култури и 
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животната средина“ поддржан преку 
Грантовата шема во рамките на 
зададените рокови. 

 
Член 2 

 
 Водечки партнер на проектот е 
Центарот за развој на Југоисточниот 
плански регион, а проектни партнери се 
сите 10 општини од Југоисточниот плански 
регион. 

 
Член 3 

 
Општина Струмица  се обврзува 

дека за потребите на проектот ќе   
обезбеди: 

- Компјутер,  каде ќе биде 
инсталиран софтвер за 
функционирање на 
Агрометеоролошките станици; 

- За периодот за времетраењето на 
проектот ќе обезбеди соодветна 
просторија за одржување на 
информативни и советодавни 
настани за земјоделците и сите 
заинтересирани страни;  

- Почнувајќи од јануари 2020 година 
ќе обезбедува финансиски 
средства за одржување на 
поставените агрометеоролошки 
станици за што Општината  ќе 
потпише договор со избран 
оператор. 
 

Член 4 
 

 Оваа Одлука влегува во сила по 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 
 
 
Бр.08-3980/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

доделување парична помош на  Томе 
Јанев од Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Томе 
Јанев од Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 
 
 

Бр.09-3981/2          Општина Струмица 
30.05.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а        Коста Јаневски с.р. 
 

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

 276. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе 
 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на  

Томе Јанев од Струмица 

      
Член 1 

 
 На Томе Јанев од Струмица  му  
се доделува парична помош   во вкупен 
нето износ 70.000,оо  денари, како помош 
за  реализација на лекарски интервенции 
во странство. 
 

Член 2 
 

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

 
Член 3 

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

 
 

Бр.08-3981/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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



Стр. 6               Службен гласник на општина Струмица           бр. 16            30.05.2019 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, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

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

доделување парична помош на  Жаклина 
Џорлева од Струмица 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Жаклина 
Џорлева од Струмица, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 
 
 

Бр.09-3982/2         Општина Струмица 
30.05.2019 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 277. 
 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на 

Жаклина Џорлева од Струмица 

     
 

Член 1 
 

 На Жаклина Џорлева од Струмица  
и  се доделува парична помош   во вкупен 
нето износ 70.000,оо денари, како помош 
за  извршување на лекарски третман во 
странство. 
 

Член 2 
 

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

 

Член 3 
 

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

 
 

Бр.08-3982/1 Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

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

доделување парична помош на  Ице 
Панов од Дабиле 

 
 

 Се објавува Одлуката за 
доделување парична помош на Ице Панов 
од Дабиле, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.05.2019 година. 
 

Бр.09-3983/2          Општина Струмица 
30.05.2019 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

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

 278. 

Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе 
 

О д л у к а 
за доделување парична помош на  Ице 

Панов од Дабиле 

    
 

Член 1 
 

 На Ице Панов од Дабиле му се 
доделува парична помош   во вкупен нето 
износ  70.000,оо  денари, како помош во   
санирање на штета  настаната од пожар. 
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Член 2 
 

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

 
Член 3 

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

 
 

Бр.08-3983/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на вредноста на бодот  за пресметување 

на платите на јавните службеници 
вработени во ЈОУДГ „Детска радост“ 

Струмица за 2019 година 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
утврдување на вредноста на бодот  за 
пресметување на платите на јавните 
службеници вработени во ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица за 2019 година, 
одржана на 29.05.2019 година. 
 
 
Бр.09-3984/2        Општина Струмица 
30.05.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 279. 

Врз основа на член 88 став 3 од 
Законот за административни службеници 
(“Службен весник на РМ” бр. 27/14, 199/14, 
48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе 

 
 

О д л у к а  
за утврдување на вредноста на бодот  

за пресметување на платите на јавните 
службеници вработени во ЈОУДГ 
„Детска радост“ Струмица за 2019 

година 
 
 
 

Член 1 
 

Вредноста на бодот за 
пресметување на платите на јавните 
службеници вработени во ЈОУДГ „Детска 
радост“ Струмица за периодот од 
01.06.2019 година до 31.08.2019 година 
изнесува 77,24 денари, а за периодот од 
01.09.2019 година до 31.12.2019 година  
изнесува 81,10  денари 

 
Член  2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник  на општина Струмица”. 
 
 
Бр.09-3984/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.         Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

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



Стр. 8               Службен гласник на општина Струмица           бр. 16            30.05.2019 год. 
 

 

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

дополнување на Одлуката за давање на 
согласност за издавање под закуп на 
објекти во сопственост на општина 

Струмица 
 
 

 Се објавува Одлуката за 
дополнување на Одлуката за давање на 
согласност за издавање под закуп на 
објекти во сопственост на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 
 

Бр. 09-3985/2         Општина Струмица 
30.05.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 
 280. 
 Врз основа на член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) 
и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10,1/15 и 8/18)), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе: 
 

 
О д л у к а 

 за дополнување на Одлуката за 
давање на согласност за издавање под 

закуп на објекти во сопственост на 
општина Струмица 

 

Член 1 

Во Одлуката за давање на 
согласност за издавање под закуп на 
објекти во сопственост на општина 
Струмица бр. 08-1597/1 од 27.02.2018 
година („Службен гласник на општина 
Струмица бр. 2/18), во член 1 по точка 8 се 
додааваат две нови точки 9 и 10 кои 
гласаат:  

„9. Деловна просторија (ДП), 
заведена во Имотен лист бр.1804, 
м.в.Село, КП бр.4306, КО Муртино, во 
површина од 129 м2

“; и   
„10. Објект во поранешна касарна 

„11 Октомври“ (Инкубатор) во КО 
Струмица, запишани во ИЛ бр.13088 и тоа: 

- КП бр.7034, дел 26, зграда бр.1, 
влез 001, кат ПР, број 000, со површина од 
583 м²; 

- КП бр.7034, дел 26, зграда бр.1, 
влез 001, кат 01, број 000, со површина од 
605 м²; 

- КП бр.7034, дел 26, зграда бр.1, 
влез 001, кат 02, број 000, со површина од 
605 м²; 

 
Член 2 

 

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

 

Бр. 08-3985/1  Совет на општина Струмица 

30.05.2019 год.         Претседател,  
С т р у м и ц а     Маран Даскаловски с.р. 

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

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за давање на 
трајно  користење на објект на Центарот 

за развој на Југоисточниот плански регион  
 

Се објавува Одлуката за давање 
на трајно  користење на објект на 
Центарот за развој на Југоисточниот 
плански регион, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана 
на 29.05.2019 година. 
 

 

Бр.09-3986/2            Општина Струмица 
30.05.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

281. 

 

Врз основа на член 21 од од Закон 
за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост (Службен весник 
на Република Македонија бр. 78/2015, 
106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018), 
член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 



 
30.05.2019 год.             бр. 16        Службен гласник на општина Струмица        стр. 9 

 

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе 

 

О д л у к а  
за давање на трајно користење на 

објект на Центарот за развој на   
Југоисточниот плански регион 

 

Член 1 

 

 Со оваа Одлука на Центарот за 
развој на Југоисточниот плански регион му 
се дава на трајно користење објектот кој 
се наоѓа на ул.„Маршал Тито“ во 
Струмица, на КП бр.1663, КО Струмица, 
запишан во Имотен лист бр.50493 и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на 
посебен дел ДП, со внатрешна површина 
од 82 м²; 

- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на 
посебен дел П, со внатрешна површина 
од 49 м² и 

- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на 
посебен дел ДП, со внатрешна површина 
од 47 м² 

  

Член 2 

 

 Примопредавањето на објектот од 
член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со 
Комисија формирана од Градоначалникот 
на општина Струмица. 
 Комисијата ја сочинуваат три 
члена од кои еден од корисникот и двајца 
од Општина Струмица. 
 

Член 3 

 

 Од денот на примопредавањето на 
објектот, корисникот е должен истиот да го 
користи како добар домаќин според 
неговата намена. 
 Корисникот одговара за штетата 
што ќе настане со неодговорно 
однесување и користење на објектот 
спротивно на став 1 од овој член. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Член 4 

 

 На корисникот не му е дозволено 
да го издава објектот од член 1 на оваа 
Одлука во подзакуп на други физички или 
правни лица за вршење на друга дејност. 
 

Член 5 

 

 Правото на користење на објектот 
на корисникот, ќе престане доколку: 
- со правосилна судска одлука му се 
изрече забрана за вршење на дејност; 
- престане да ја обавува дејноста во 
објектот за која е регистриран; 
- ако не го користи објектот и просториите 
согласно намената или врши пренамена 
на објетот 

- доколку на несовесен начин нанесува 
штета на објектот и просториите; 
- ако навремено не ги извршува тековните 
обврски 

Член 6 

 

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

Бр.08-3986/1 Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

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

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

на донација за тротинети и заштитни 
кациги 

 

 

 Се објавува Одлуката за 
прифаќање на донација за тротинети и 
заштитни кациги, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.05.2019 година. 
 

Бр.09-3987/2       Општина Струмица 
30.05.2019 год.         Градоначалник, 
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

.................................... 
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 282. 
 

Врз основа член 6 став 3 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, и 
209/18), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе 
 

О д л у к а 
за прифаќање на донација за тротинети 

и заштитни кациги 
 
 

Член 1 
 

 Општина Струмица ја прифаќа 
донацијата од давателот Здружение на 
граѓани МОТО КЛУБ БМВ СТРУМИЦА која 
донација се состои од 50 броја тротинети 
и 50 броја заштитни кациги.   

 
Член 2 

 
 Донацијата која се дава на 
Општина Струмица е се со цел 
унапредување и олеснување на 
сообраќајот. 
 

Член 3 
 

 Се овластува Градоначалникот на 
општина Струмица, како примател на 
донацијата да склучи Договор за донација 
со Здружението на граѓани МОТО КЛУБ 
БМВ СТРУМИЦА, како донатор. 
 

Член 4  
 

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

 
 

Бр.08-3987/1 Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.          Претседател, 
С т р у м и ц а    Марјан Даскаловски с.р. 

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

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 

алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10,1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
Општина Струмица донесе: 

 

Р е ш е н и е 
за објавување на Одлука за донесување 
на Измена и дополнување на Детален 

урбанистички план за дел од Блок 42 УЕ 5 
- Општина Струмица, плански период 2014 

– 2019 
 

Се објавува Одлука за 
донесување на Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план за дел од 
Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, 
плански период 2014 - 2019, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 

 

 

Бр. 09-3988/2          Општина Струмица 
30.05.2019 год.          Градоначалник,  
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

 283. 

 

Врз основа на член 82 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр.  4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 
8/18), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе:  

 

О д л у к а 

за донесување на Измена и 
дополнување на Детален урбанистички 
план за дел од Блок 42 УЕ 5 - општина 
Струмица, плански период 2014 - 2019 

 

Член 1 
 

Се донесува Измена и 
дополнување на Детален урбанистички 
план за дел од Блок 42 УЕ 5 - Општина 
Струмица, плански период 2014 - 2019. 
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Член 2 
 

 Измената и дополнувањето на 
Деталниот урбанистички план за дел од 
Блок 42 УЕ 5  - Општина Струмица, 
плански период 2014 - 2019, е со 
површина од  4,9 ха и со граничен опфат: 
 

- Од западната страна со оска на 
новопланирана улица  „1“; 

- Од источната страна со канал на 
река  „Водочница“ и оска на 
собирна улица  „ 1“: 

- Од јужна страна со оска на 
новопланирана улица  бр. „6“; 

- Од  северна страна  со оска на 
новопланирана улица  бр.„2“  

 
Член 3 

 
 Измената и дополнувањето на 
Деталниот урбанистички план за дел од 
Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, 
плански период 2014 - 2019, е изработен 

од Друштвото за просторни и 
урбанистички планови, инженеринг 
„Урбан“ доо - Штип со техн. број 208/17 од  
март 2019 година и се состои од: 

 - текстуален дел и графички 
приказ на планските решенија на опфатот, 
како и нумерички дел со билансни 
показатели за планскиот опфат и 
инфраструктурата.  

 
Член 4  

 
Измената и дополнувањето на 

Деталниот урбанистички план за дел од 
Блок 42 УЕ 5 - Општина Струмица, 
плански период 2014 - 2019, се заверува 
со потпис и печат на доносителот на 
планот.  

Член 5  
 

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

 

Бр.08-3988/1  Совет на општина Струмица 

30.05.2019 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 

 

 

  

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

21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
Општина Струмица донесе: 

 

 

Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за услогласување 
на намената на градежно земјиште на КП 

6731 КО Вељуса 

 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
услогласување на намената на градежно 
земјиште на КП 6731 КО Вељуса, 

донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 29.05.2019 

година. 
 
 

Бр. 09-3990/2       Општина Струмица 
30.05.2019 год.        Градоначалник,  
С т р у м и ц а       Коста Јаневски с.р. 

...................................... 
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Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 

124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 

член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 

2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 

Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе:  
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О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска 

документација за услогласување на 
намената на градежно земјиште на КП 

6731 КО Вељуса 

 
Член 1 

 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за усогласување на 
намената на градежно земјиште за 
бесправниот објект, станбена куќа, кој се 
наоѓа на КП бр. 6731 КО Вељуса во 
сопственост на  Аце Митев.  
 

 Според УПС за с.Вељуса, објектот  
на КП бр. 6731 КО Вељуса, се наоѓа во 
градежна парцела со намена- терцијален 
сектор, на земјиште со право на 
сопственост на лицето Митев Ѓорги Коле.  

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на  објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
     
 
Бр.08-3990/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.        Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

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

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
Општина Струмица донесе: 

 

Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за проширување 
на плански опфат на градежно земјиште 

на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО 
Габрово 

 
 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 

проширување на плански опфат на 
градежно земјиште на КП 2186, дел од КП 
2187 и КП 2351 КО Габрово, донесена на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 

 
 

Бр. 09-3989/2            Општина Струмица 
30.05.2019 год.     Градоначалник,  
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

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

 

 285. 

 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 

124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 

член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 

109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 

2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 

Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе:  

 

О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска 

документација за проширување на 
плански опфат на градежно земјиште 

на КП 2186, дел од КП 2187 и КП 2351 КО 
Габрово 

 
 

Член 1 
 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
стовариште, кој се наоѓа на КП 2186, дел 
од КП 2187 и КП 2351 КО Габрово, во 
сопственост на лицето  Ристо Глигоров. 
  Објектот на КП 2186, дел од КП 
2187 и КП 2351 КО Габрово, според УПС 
за с. Габрово. се наоѓа вон градежниот 
опфат, на земјиште сопственост на Р.М. 
 . 
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Член 2 

 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
 
 
Бр.08-3989/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
Општина Струмица донесе: 

 

Р е ш е н и е 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на урбанистичко 
планска документација за проширување 

на плански опфат за КП бр. 3703 КО 
Куклиш 

 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
3703 КО Куклиш, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, 
одржана на 29.05.2019 година. 
 
 
 Бр. 09-3991/2        Општина Струмица 
 30.05.2019 год.        Градоначалник,  
 С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

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

 286. 

 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 

124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 

член 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од 

Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 

2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 

Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе:  

 

 

О д л у к а 

за утврдување потреба од донесување 
на урбанистичко планска 

документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 3703 КО 

Куклиш 

 
 

Член 1 

 

 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
плански опфат за бесправниот објект, 
викенд куќа, кој се наоѓа на  КП бр. 3703 
КО Куклиш, во сопственост на лицето  
Вангелина Поповска. 
  Објектот на КП бр.3703 КО 
Куклиш, се наоѓа вон градежниот опфат, 
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.08-3991/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.         Претсeдател, 
С т р у м и ц а     Марjан Даскаловски с.р. 
 

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

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

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

дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на Општина Струмица за 2019 

година 

 
 Се објавува Програма за измена и 
дополнување на Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Струмица за 2019 

година, донесена на седницата на Советот 
на општина Струмица, одржана на 
29.05.2019 година. 
 
Бр.09-3992/2        Општина Струмица 
30.05.2019 год.           Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 
 287. 
 

 Врз основа на Законот за градење 
(„Сл. весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 

115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 

132/16, 35/18, 64/18 и 168/18),  
Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината  на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост („Сл. весник на РМ” бр. 193/16 и 
72/18) и член 20 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10,1/15,1/15 и 8/18),Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе: 
 
 

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

градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2019 година 

 
Во Програмата  за уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Струмица за 2019 година 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 

бр. 20/18) се вршат следните измени и 
дополнувања: 

 

1.Во глава V.   Висина на 
надоместокот за уредување на 
градежното земјиште по населби и 
зони, по точка 13 се додаваат: 

„14. Во текот на 2019 година,  
делумно   се   ослободуваат  од плаќање 
на надоместок за уредување на 
градежното земјиште  во износ од  8,5%  
од утврдениот комунален надоместок, 

инвеститорите кои    ќе инвестираат во 
изградба и оджување на природни зелени 
кровови. 
 Природните зелени кровови 

преставуваат  уредени  катчиња   на 
крововите од објектите, засадени со 
природни растенија со вегетација   и со 
уредени  системи за одржување.  
 Во колку природниот зелен кров 
престане да фукционира и биде  заменет 
со друг вид на кров сопственикот на 
објектот е должен да го надомести  делот 
од средствата за кои е ослободен од 
плаќање.  

За  природните зелени кровови  се 
води посебна евиденција,  а надзор над 
нивното функционирање ќе врши 
Одделението за инспекциски работи од 
областа на урбанизмот, градежништвото  и 
комуналните дејности при Општина 
Струмица.  

15.Во текот на 2019 година, 
целосно се ослободуваат од плаќање на 
комунален надоместок за уредување на 
градежно земјиште, објектите за 
алтернативна енергија – фотоволтаици, 
кои инвеститорите ќе ги постават  на на 
крововите  на постоечките   или 
новоизградените објекти.“  

 

 

2.  Во глава VI. Трошоци за 
уредување на градежното земјиште по 
области и објекти: 

 Програма ФА: Уредување на 
градежното земјиште во табелата: 
-  под точка 12 зборовите:   

„Реконструкција на тротоар на ул. 
”Младинска” од кружен тек до 
ул.”Александар Македонски”-2 МЗ ,  се 
заменуваат со зборовите: 
„Реконструкција на тротоар на ул. 
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”Младинска” од кружен тек до 
ул.”Крушевска Република”-2 МЗ; 

- По точка 36 се додава: 
„Точка 37. Тротоар на ул. „Цветан 
Димов“ од левата страна покрај 
Општинското фудбалско  игралиште 
со вештачка трева“. 

 

3. Оваа Програма влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
 

Бр.08-3992/1   Совет на општина Струмица 

30.05.2019 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а       Марјан Даскаловски с.р. 

...................................... 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 
 

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

согласност на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за период од 

01.01.2019 до 31.03.2019 
 
 
 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за период од 
01.01.2019 до 31.03.2019, донесен на 
седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 
 
 
Бр.09-3993/2          Општина Струмица 
30.05.2019 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

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

 

 

 

 288. 
 

Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02,  40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 
25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 29.05.2019 година, 
донесе 

 
З а к л у ч о к 

за давање согласност на Извештајот за 
работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица 

за период 01.01.2019 до 31.03.2019 
 
 
1. Се дава согласност на 

Извештајот за работа на ЈП 
„Паркиралишта“ Струмица за период од 
01.01.2019 до 31.03.2019 година,  број 01-
300/1 од 22.04.2019 година. 

 
2. Овој Заклучок влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
 
 
Бр.08-3993/1  Совет на општина Струмица 
30.05.2019 год.        Претседател, 
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 
 

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на 
општина Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 

ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за првиот 
квартал, I-III месец 2019 година;  

 

 Се објавува Заклучокот за давање 
согласност на Извештајот за работа на 
ЈПЕД “Струмица гас“ Струмица за првиот 
квартал, I-III месец 2019 година, донесен 
на седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 29.05.2019 година. 
 

Бр.09-3994/2         Општина Струмица 
30.05.2019 год.          Градоначалник, 
С т р у м и ц а          Коста Јаневски с.р. 

……………………………… 
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289. 

 
 Врз основа на член 11 од Законот 
за јавните претпријатија („Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на Општина Струмица 
(„Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе: 

 
 

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

работа на ЈПЕД “Струмица гас“ 
Струмица за првиот квартал, I-III месец 

2019 година; 

   
    

 1.Се дава согласност на Извештајот 
за работа на ЈПЕД “Струмица гас“ 
Струмица за првиот квартал, I-III месец 
2019 година, број 01-236/1 од 19.о4.2019 
година. 
 

 2.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето         
во „Службен гласник на општина 
Струмица”.  
  
 
  Бр.08-3994/1 Совет на општина Струмица 
  30.05.2019 год.        Претседател,  
  С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

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

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

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

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

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за првиот квартал од 2019 

година 
 
 

Се објавува Заклучокот за 
усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Струмица за првиот квартал од 2019 
година, 29.05.2019 година. 
 

Бр.09-3995/2         Општина Струмица 
30.05.2019 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а         Коста Јаневски с.р. 

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

290. 
 Врз основа на член 32 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, 1/15 и 8/18), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
29.05.2019 година, донесе: 

 
 

З а к л у ч о к 
за усвојување на Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на општина 

Струмица за првиот квартал од 2019 
година 

      
 1.Се усвојува Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
општина Струмица за првиот квартал од 
2019 година 
 2.Составен дел на овој 
Заклучок е Кварталниот извештај составен 
на образец К1, К2 и К3. 
 3.Овој Заклучок влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 

  
  Бр.08-3995/1 Совет на општина Струмица 

  30.05.2019 год.     Претседател,  
 С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски  с.р. 
 

……………………….
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 291. 
Образец К1 - Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина 

Струмица за првиот квартал од 2019 година, за периодот 01.01-31.03.2019 година 
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Образец К2 -Квартален извештај за достасани ненамирени обврски за периодот 
01.01-31.03.2019 год. 
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Образец К3 – Квартален извештај за состојбата  на секое задолжување на 
општината и јавните претпријатија основани од општината  за период 01.01-31.03.2019 
година 
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